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 شىغ وجلضًغ 

ًدٟٓها ٧املت ٞال  ٖلى الخ٣ُ٣ت ٖلى الخ٤ ُٚىع  نبىع   وماعر   مال٠   ٧ل باخض   بلى

 ماعر   ٧ل خه٠ُ   بلىو  ،ال ًىدٝغ م٘ لاَىاء وال ًىجٝغ م٘ بٚغاء مهما ٧ان  ، ًى٣هها

ه   ،في ٞهمه  ؤمحن   ٕ   ،في ٢لبه  ه٠ُٓ   ،في خ٨مه  هٍؼ ب٣غاءة  ٧ل مهخم   بلى ،في ٧لمخه  وع

ش الخضًض واملٗانغ ٖبر الخ٣صخي ولا   َخمام ... ٣ٞض ؤزظ مجي َظا البدض الخاٍع
 
  ظهضا

 
 ٦بحرا

بإمغ هللا ًإجمغ  ًْ ٧ل م   بلىوبن ؤزُإث ٞمً هٟسخي والكُُان .  ،ٞةن ؤنبذ ٞمً هللا 

ٗخبر .   وبؿىت عؾىله ٣ًخضي َو

حصجُ٘ بٌٗ لاشخام الظًً و٢ٟىا معي هللا زم وما ٧ان لهظا ال٨خاب ؤن ًغي الىىع لىال 

 اولم ًبسلىا ٖلي بم٣ترخاتهم وآعائهم ال٣ُمت التي 
 
ىاء بدثي و٦خابتي ؤز ؾخٟضث مجها ٦شحرا

 ، مت التي وعصث في َظا ال٨خابهو٦ظل٪ مً ٢ضم لي بٌٗ الىزاث٤ امل ،لهظا ال٨خاب 

ضال ال٣اًضي مدؿً بً ؤؾامت لاؾخاطزو بالك٨غ والخ٣ضًغ: ؤو  ُْ ٣ٞض ؾاٖضوي في  ، يُؼب 

سُت ولم ًبسل ٖلي بأعاثه الؿضًضة في صٖم  الخهى٫ ٖلى بٌٗ املغاظ٘ والىزاث٤ الخاٍع

 .مدخىي َظا ال٨خاب 
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 امللـضمـت :

بنَّ الخمض هلل هدمضٍ ووؿخُٗىه ووؿخٍٟٛغ ووٗىط باهلل مً قغوع ؤهٟؿىا ومً ؾِئاث 

َاصي له وؤقهض ؤنَّ ال بله بال هللا وخضٍ ؤٖمالىا مً حهض هللا ٞال مًلَّ له ومً ًًلل ٞال 

 ٖبضٍ وعؾىله .... ؤما بٗض :
 
٪ له وؤقهض ؤن مدمضا  ال قٍغ

ش ٢باثل   وؤئزغ ؤزغي ٖىضما زُغ لي ؤن ؤ٦خب ًٖ جاٍع
 
ضٞةوي ٦ىذ ؤ٢ّضم عظال ُْ  ،الدجاػ  ُػب 

 بد٤
 
 بباَل ،وطل٪ ل٨ثرة مً زاى ُٞه ؤخُاها

 
البا اث  ، ٚو وال ق٪ ؤهه مً املىيٖى

ل ال ول٨ىه حي في هٟىؽ ٦شحر مً الىاؽ وزانت  الكباب  ،خُت وبن مطخى ٖلُه و٢ذ ٍَى

ش الخًاعي لآلباء و ت الخاٍع بت في مٗٞغ ظضاص وما ناخبه لا املخٗلم املش٠٣ الظي لضًه الٚغ

ش ٢اج٘وو مً بُىالث  ومً مهماث املال٠ امل٨دك٠ ؤن ًى٣ل الىو الىزاث٣ي  ، ٖبر الخاٍع

  ؤو شبذ الخ٣اث٤ ٦ما وعصث صون ؤن ٠ًًُ وصون جدحز وؤن ً تبإماه
 
  ؤو ًدظٝ عؤًا

 
 ؤو ل٣با

 ؤو خغ٦ت ٢ض  ،بدُض ًلتزم بالىو ٦ما وعص بلُه  ، ٖباعة جسل بالىو
 
ا وال ٌٛحر ُٞه خٞغ

والًجىػ اللٗب ٖلى  ،حر ما امل٣هىص واملغاص الظي ؤعاص ال٩اجب بًهاله ُجسل باملٗجى وحٛ

ج٩ىن مهمت املاعر الكغح والخٗل٤ُ ٖلى و  ، بخ٣ضًم ٖباعة وجإزحر ؤزغي ؾُا١ الىو 

وصعاؾخه وم٣اعهخه بإخضار  املهضع  ؤو جدلُل الخبر الىاعص في الىز٣ُت  بلىالىو بياٞت 

 ؤزغي . 

ش  وجغجبِ بالخد٤ُ٣  ،ومً املٗلىم ؤن صعاؾت الىزاث٤ مً ؤَم الضعؾاث التي جخهل بالخاٍع

ً . والباخض املد٤٣ و والىزاث٤ هي الخ٣اث٤ وهي املىعص لا  ، والخدلُل وامل٣اعهت ٫ للخضٍو

الىزاث٤  بلىالىاعي الظي ًبدض ًٖ الخ٣ُ٣ت والهض١ ولاماهت البض له مً الغظٕى 

سُت واملهاصع املخ٣ضمت ب  لضعاؾت قاالخاٍع
 
 ؤنُال

 
 ب٨غا

 
ا مىبٗا ون الٗهغ الظي ا ٖخباَع

ت  تظخماُٖلا و ٢خهاصًتلاًبدض ُٞه الىىاحي  ش الىٓم املالُت وإلاصاٍع والؿُاؾُت وجاٍع

ا حَر سُت في الٗهغ الخايغ  وم٘ ٖم٤ُ ٖلمي  ، وال٣ًاثُت ٚو وهي لب الضعاؾاث الخاٍع

 ؤن نٗىبت  ،بإَمُت الىزاث٤ ووظىب الٗمل ٖلى وكغ ما جِؿغ مجها 
 
ٞةهجي آلان ؤصع٥ ؤًًا
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بٌٗ ال٩لماث  لٟ٪ قٟغاث ت٢غاءة بٌٗ زٍُى الىزاث٤ جٟغى ٖلُىا صعاؾت مخٗم٣

ب ٖلى الباخض ؤن جظهض وزبراء في َظا املجا٫ . ومً زم ٞةهه ً بلىواملٗاوي التي جدخاط 

اث وججمُٗها  ؤن طل٪ َى ه٣ُت  ٖخباع اب٣ًىم بالخٟخِل والبدض ًٖ الىزاث٤ واملسَُى

سُت هاضجت  تلى في ؤًو البضء في الٗمل والخُىة لا  ضول٣ض خُٓذ ٢باثل  ،صعاؾت جاٍع ُْ  ُػب 

ت  َخمامةب ضولٗل ط٦غ ٢باثل  ،بالٜ لضي املاعزحن والغخالت في ظمُ٘ الجىاهب الخًاٍع ُْ  ُػب 

 . الٗهغ الجاَليو٧ان طل٪ مىظ  ،في ؤمهاث ال٨خب زحر قاَض 

 ٞهى ٌك٩ل ٖماص لامم 
 
ش مهم ظضا ا  ،وال قّ٪ ؤّن ؤمغ الخاٍع دضص مىهجها وخايَغ ٍو

ؾخمضث مىه اؤخ٨مذ الهلت بمايحها و  بطاوما مً ؤمت ج٣ىم وحؿىص بال  ،ومؿخ٣بلها 

ا و  ضو٢بُلت  ،ؾدكغا١ مؿخ٣بلها اال٣ىة لبىاء خايَغ ُْ ت  ُػب  ا بظل٪ ملا ؤو الدجاٍػ لى مً ٚحَر

سها مً ؤمجاص وبُىالث واهخهاعاث و٢ض عؤًذ ؤن مً املهلخت ؤن ؤ٦خب في َظا  ًدمل جاٍع

ش ولاوؿاب الظًً ؾدكاعة مً ؤز٤ بهم مً ؤَل ااملىيٕى بما ٌؿغ هللا لي وطل٪ بٗض  الخاٍع

ٞما ٧ان مً خ٤ ٞمً هللا وما ٧ان ٚحر طل٪ ٞمً هٟسخي  ،لهم ؤزغ في َظا البدض 

 والكُُان. 
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 : جمهُض

في ٖام  3ظاء في ٦خاب معجم ال٣باثل الٗغبُت ملالٟه ٖاج٤ بً ُٚض البالصي )عخمه هللا(

ٌ  خُض ٣ًى٫ : " ؤما بٗض : ٞةهه في ػماهىا الخايغ  ٦ثر الخإل٠ُ ًٖ ال٣باثل  3411

 ممً ال ٖلم لهم بإوؿاب ال٣باثل 
 
ظا ٖمل ؾاع في خض طاجه ، ٚحر ؤن ٦شحرا الٗغبُت ، َو

سها ، ؤزظوا ٨ًخبىن ٖجها بالخسلُِ والٛلِ ، وصون ؤن ج٩ىن لبًٗهم ؤًت زلُٟاث  وجاٍع

ت حؿام ا ، ٖلى ازخالٝ ؤوؿابها ، ٞهاعوا بطا وظضوا ٢بُلت ًٖ مٗٞغ ي ال٣باثل وصًاَع

  -جضعى بجي ٖامغ  
 
ال٫ ...  –مشال ؤلخ٣ىا بها ٧ل مً حؿمى )ٖامغ( و٦ظل٪ مال٪ وخغب َو

الخ ...." بلى ؤن ٣ًى٫ : " ولامغ لاصهى ْهىع مغجؼ٢ت وياٖحن ، ًخسحرون ملً ًضٞ٘ املا٫ 

ضَا ، ٩ٞاص ؤ ٣ٟض الىاؽ ز٣تهم ُٞه وفي ال٣بُلت التي ًٍغ ن ًٟؿض َظا الٗلم الجلُل ، ٍو

 مً ال٣باثل التي حكتر٥ في لاؾم املكخٛلحن به . وملا عؤًذ 
 
ؤن ال٨ُل ٢ض َٟذ ، وؤن ٦شحرا

 ال جمذ بلى بًٗها بهلت " .

ٌ ، ؤي ٢بل  3411وهدً ه٣ى٫ بىاء  ٖلى ما ٢اله البالصي ُٞما ج٣ضم ؤهه ٢ض ٢الها في ٖام  

 ، وبٗض ْهىع وؾاثل الخىانل لاظخماعي ٢ض ْهغ مً َاالء ما ال ًدصخى ؾخت ٖكغ ٖا
 
ما

ضون الٓهىع بمٓهغ الٗاٝع ،  ممً لِـ لضحهم الخبرة ُٞما ٨ًخبىن ؾىي ؤجهم ًٍغ

 ًىهذ بلُه 
 
 ملً ال ًجض ؤخضا

 
ٞٗلى ٧ل مً ؤعاص ؤن ٨ًخب في  ،ٞإنبدذ جل٪ املىا٢٘ مىبرا

 ، ٞخىاو٫ لاوؿاب لِـ بالٗمل  هللا ًجٗلؤن ؤوؿاب ال٣باثل ؤن ًخ٣ي هللا و 
 
ٖلُه ع٢ُبا

الهحن ٦ما ًٓىه البٌٗ ٞهى ٖمل ظاص ًدخاط بلى جمدُو وجض٤ُ٢ وؤصلت مً وزاث٤ 

سُت ، وؤن الخ٤ ما ٢ام ٖلُه الضلُل   .     وههىم جاٍع

ىا ؾ ش ٢باثل إو إجىَو ض٫ في َظا البدض ٞترة ػمىُت مً جاٍع ُْ ت ُػب  ال٣دُاهُت ول٣ض  الدجاٍػ

 :  ٞهى٫ ٖلى الىدى الخالي بلى٢ؿمذ ال٨خاب 

 حٍٗغ٠ بٗلم لاوؿاب  ٌ :و الفطل لا 

ش . الفطل الثاوي :  ٠ُ٦ ه٣غؤ الخاٍع

 مى٢٘ الٗغب وؤنلهم   . الفطل الثالث :

                                                           
3
 .5م ، م  1001-ٌ 3411الُبٗت لاولى ، معجم ال٣باثل الٗغبُت ، ٖاج٤ بً ُٚض البالصي ، صاع الىٟاجـ ،  
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 . ؤ٢ىا٫ املاعزحن في وؿب خغب بحن الخىالهُت واملظحجُت : الغابؼالفطل 

ضؤ٢ؿام ٢باثل  : الخامـالفطل   ُْ م . ُػب   وصًاَع

 ط٦غ  ؤصخاب الضع٥ وه٣اٍ الدج . :الفطل الؿاصؽ 

ض ٢باثل ٖىضوالى٢ٗاث  لاخضار ؤبغػ  الفطل الؿابؼ : ُْ   .  ُػب 

سُت الىزاث٤ الفطل الثامً : ض ب٣بُلت الخانت الخاٍع ُْ   .ُػب 

ض ٢بُلت ٖىض إلابل وؾىم الفطل الخاؾؼ : ُْ  . ُػب 

ضؤٖالم ٢بُلت الفطل الػاشغ :   ُْ  في املاضخي والخايغ. ُػب 

 الخاجمت .

 . واملغاحؼ املطاصع 

 الفهغؽ.  
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 ٌ  الفطل لاو

 حػٍغف بػلم لاوؿاب
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 لاوؿاب :  بػلم حػٍغف

ى واخض لاوؿاب االيؿب لٛت ٦ما في لؿان الٗغب البً مىٓىع : وؿب ال٣غ  ابً .  باث َو

: َى في آلاباء زانت ، و٢ُل : اليؿبت ؾُضٍ : اليؿبت واليؿبت واليؿب ال٣غابت ، و٢ُل 

٩ىن الى البالص  مهضع لاهدؿاب ، واليؿبت : لاؾم ، التهظًب ، اليؿب ٩ًىن باآلباء ٍو

٩ىن في الهىاٖت  ٦ما في ؤبجض الٗلىم : َى  .وظم٘ اليؿب ؤوؿاب  . ٍو
 
واليؿب انُالخا

لاختراػ ًٖ  ٖلم ًخٗٝغ مىه ؤوؿاب الىاؽ ، و٢ىاٖضٍ ال٩لُت والجؼثُت والٛغى مىه

ى ٖلم ُٖٓم الىٟ٘ ظلُل ال٣ضع ؤقاع ال٨خاب الُٗٓم في  الخُإ في وؿب شخو ، َو

ىا ( بلى جٟهمه   و٢باثل لخٗاٞع
 
م  .)وظٗلىا٦م قٗىبا في : )حٗلمىا   وخض الغؾى٫ ال٨ٍغ

بلى ؤن ٦ثر ؤَل ؤوؿاب٨م جهلىا ؤعخام٨م ( ٖلى حٗلمه ، والٗغب ٢ض اٖخجى في يبِ وؿبه 

باألعجام ، ٞخٗظع يبُه باآلباء ، ٞاهدؿب ٧ل مجهى٫ اليؿب  ملِ ؤوؿابهإلاؾالم وازخ

خه ؤو هدى طل٪ ختى ٚلب َظا الىٕى  والظي ٞخذ َظا الباب ويبِ ٖلم  .بلى بلضٍ ؤو خٞغ

لاوؿاب َى إلامام اليؿابت : َكام بً مدمض بً الؿاثب ال٩لبي املخىفي ؾىت ؤعب٘ وماثخحن 

ض ، وامللى٥ ٞةهه نى٠ ُٞه زمؿت ٦خب : املجزل زم ا٢خٟى  .ت والجمهغة ، والىظحز ، والٍٟغ

 باألوؿاب الخلُٟت الغاقض ؤبى ب٨غ الهض٤ً عضخي ؤزٍغ ظماٖت 
 
. . ومً ؤ٦ثر الصخابت ٖلما

ؤن  خؿان بً زابذ لاههاعي قاٖغ عؾى٫ هللا  هللا ٖىه خُض ؤمغ عؾى٫ هللا 

ل لٗلمه بإوؿابهم ،   وفي خضًٌؿخٗحن بإبي ب٨غ لحرص ٖلى ٦ٟاع ٢َغ
 
ض ابي ب٨غ )و٧ان عظال

 اليؿابت : البلُٜ الٗلم باألوؿاب والهاء ُٞه للمبالٛت مشلها في الٗالمت. وؿابت ( . 

١ ، وابى ٖبُضة ، ومهٗب بً ٖبضهللا الؼبحري ، اومً ٖلماء لاوؿاب مدمض بً اسخ

لي بً ٦ِؿان ال٩ىفي ، وصٖبل بً خىٓلت ، و   ابى مدمض الخؿً بً ؤظمض بً ٣ٌٗىبٖو

  الهمضاوي الُمجي املخىفي ؾىت ؤعب٘ وزالزحن وزالزماثت ناخب إلا٧لُل .
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لى ولا٢ضم ا ؤما ٢ىلىا في ٨ظا ختى الجض لٖا ليؿب َى لاهخماء الٗهبي بلى لاب والجض َو

ؤو ٖلى لا٢ل قٗىعَم باالهخماء بلُه ٖهبت بالضم ، والظي ًيخمي بلُه ؤبىاء ال٣بُلت 

بغابُت الضم َى الغابُت لاؾاؾُت التي جغبِ بحن ؤبىاء ال٣بُلت ولاهخماء بالٗهبت ؤو 

جٗلهم ًيخٓمىن يمً مجمىٖت  م بلى ظض واخض ٣ًىي َظٍ الغابُت ٍو الىاخضة ، ٞاهخماَئ

ت  واخضة جىٓم هٟؿها ٖلى ؤؾاؽ َظا الغابِ ٩ُٞىن لها ٦ُان مؿخ٣ل وشخهُت اٖخباٍع

ا ًد٨م َظٍ ال٣باثل َى الٗٝغ ال٣بلي ممشلت بغثِـ ال٣بُلت وما ٌؿمى بكُش ال٣بُلت ، وم

سًٗىن له ا ٍو  . الظي َى بمشابت ٢اهىن ٣ًغ به ابىاَئ
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 ثاويالفطل ال

ش  هُف هلغأ الخاٍع
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ش؟ :  هُف هلغأ الخاٍع

سىا ٦ما  ش ولاوؿاب ال بّض ؤن هخصبذ وؤن وٗٝغ ٠ُ٦ هإزظ جاٍع ٖىضما هخ٩لم ًٖ الخاٍع

ولً وؿخُُ٘ ؤن وٗٝغ صخت الخبر مً  ،الخضر  ؤو ًجب وؤن هخصبذ مً صخت الخبر 

ش ولاوؿاب ًجب ؤن ًخدبٗىا  ،إلاؾىاص  بلىبُالهه بال بالىٓغ  ألن ؤَل الٗلم بالخاٍع

 
ُ
 مً  ،ً مهضع ٦غث في ؤ٦ثر مالغواًاث التي ط

 
سُت التي هدخاظها  الىهىمٞةن ٦شحرا الخاٍع

ش هٟؿها  ولٗلىا وٗمل في بدشىا َظا ٖلى  ،زانت في َظا البدض مظ٧ىعة في ٦خب الخاٍع

ى جُب٤ُ ال٣اٖضة ال٣ٟهُت في خالت بلوبالغظٕى  ،جإنُل ٖلم لاوؿاب ٢ضع لاؾخُاٖت 

واملخ٣ضم املشبذ  ،ن املشبذ م٣ضم ٖلى املىٟي بًاث التي ج٣ى٫ : "اجًاعب الىهىم والغو 

ولؤلؾ٠ ق٠ٛ ال٨شحرون في ػماهىا َظا ب٣غاءة ال٨خب  ،م٣ضم ٖلى املخإزغ املىٟي" 

ش ولاوؿاب  ه الهىعة  ؤو والتي تهخم بجما٫ ال٣هت  ،الخضًشت التي ؤلٟذ في الخاٍع  ؤو حكٍى

 بٌٛ الىٓغ ًٖ صختها 
 
ش ٞهاالء ٖىضما   ،ٖضم صختها  ؤو َما مٗا ًخ٩لمىن ًٖ الخاٍع

٧اهذ  بطابٌٛ الىٓغ ٖما  ،الغواًت وخؿً الؿب٪  ؤو حهخمىن بالؿُا١ وظما٫ ال٣هت 

ه ولبـ الخ٤ بالباَل  ،َظٍ الغواًت صخُدت ؤم ال  لُىا ؤن  ،وبًٗهم ٣ًهض الدكٍى ٖو

ش في لاوؿاب ؤن همُل م٘ عؤي املال٠   بلىط ال بض ؤن هىٓغ ب ،هدظع ٖىضما ه٣غؤ ٦خب الخاٍع

 ،ههاٝ ٖىض ال٣غاءة ٞال وٗخ٣ض بٗهمت ؤخض وؤن هخىدى لا  ،عؤًه  بلىؤنل الغواًت ال 

وبلى ظاهب طل٪ بغػث ٞئت  ،و٢ض خٓي الكاٖغ والخُُب بم٩اهتهما في مجخم٘ الجاَلُت "

وجل٪  ،ؾخمضث ؤَمُتها مً خاظت الٗغب بلى الخٟازغ والخباهي اؤزغي جبىؤث م٩اهتها و 

ٞخسغ اٞ ،٧ان مجخم٘ الجاَلُت ٣ًىم ٖلى الٗهبُت ال٣بُلت  ٣ٞض ،الٟئت َم اليؿابىن 

لى الخىانغ بالٗهبُت بولخاظتهم  ،خؿابها وؤوؿابها ؤمخضح االٗغبي ب٣بُلخه وحٗهب لها و 

 بإوؿابهم ٩ٞاهىا ًدٟٓىجها اٞةجهم 
 
 ُٖٓما

 
وملا ٧ان اليؿابىن َم الظًً  ،َخمىا اَخماما

ٖلى ؤؾاؾها ُٟٞخسغ الكاٖغ بىٟؿه و٢بُلخه ًى٢ٟىجهم ٖلى لاوؿاب التي ًخم الخٟازغ 

هجى ٚحٍر  ملام ٧ل واخض اخخل َاالء اليؿابىن م٩اهتهم في املجخم٘ ٖلى ؤؾاؽ ا٣ٞض  ،ٍو

مجهم باألوؿاب م٣ضاع خٟٓه لها ووُٖه بها . وبلٜ مً جمؿ٪ الٗغب باألوؿاب ؤن 
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 َى ٖلم لاوؿاب 
 
 واؾٗا

 
و٢ض عؤوا في اليؿب ما هغاٍ هدً في  ،ؤنبدذ جال٠ ٖىضَم ٖلما

ً ٩ٞل ٢بُلت جامً بيؿبها وحٗتز به وبإجها حٗىص بلى ؤنل واخض ٞهي مً صم  ولخم   الَى

قتهغوا بدٟٔ ؤوؿاب ال٣باثل صٟٚل بً خىٓلت وجد٩ى اؿابحن الظًً يومً ال ،واخض  

ت لاوؿاب ٣ٞض ٧ان ٧ل مجهما   ٖىه مىاٞؿخه ألبي ب٨غ )عضخي هللا ٖىه( في مٗٞغ
 
مكهىعا

و٧ان ؤٖلم الٗغب  ،وؤخىالها ونٟاتها . و٧ان ؤبى ب٨غ وؿابت باإلخاَت بإوؿاب الٗغب 

 .  3و٧ان ٣ُٖل بً ؤبي َالب ًجلـ بلُه ألزظ ٖلم لاوؿاب وؤًام الٗغب مىه" ،بإوؿابها 

ت   ش لِـ مجغص ٢غاءة ٖابغة بل َى مٗاٌكت املاضخي ب٩ل جٟانُله وخىاصزه ومٗٞغ والخاٍع

ت ولا٢خهاصًت املدُُت التي و٢ٗذ ٞحها الٓغوٝ لاظ خماُٖت والؿُاؾُت والٗلمُت وال٨ٍٟغ

ش  ،و٢لت مً ال٨خاب ًضع٧ىن َظٍ الخ٣ُ٣ت  ،جل٪ الخىاصر  ٞاملاعر َى مً ٨ًخب في الخاٍع

ش ومى٣ُه  ،ولِـ ٣ِٞ ٣ًغؤ ُٞه   بدغ٦ت الخاٍع
 
ولضًه ما  ،وؤنبذ طَىه وج٨ٟحٍر مكبٗا

سُت مً وزاث٤ وآزاع وؤزغ ٌٗمل ٖلُه مً خُض املاصة ال٨ٟ ت والٗلمُت الخاٍع ولِـ ٧ل  ،ٍغ

 مً ٢غؤ ٦خاب
 
 للخضًض والى٣اف والغص ٖلى املاعزحن الظًً  ا

 
سُا  جاٍع

 
ال ؤو ٦خابحن ؤنبذ مَا

 . بن مً ٨ًخ
 
 وجإنُال

 
 وجىز٣ُا

 
م بدشا كٗغ ؤن له نلت زانت  بؤٞىىا ٖمَغ ش َو في الخاٍع

 ل٩ىن ؤظضاصٍ ٖانغوا ؤو ؾاَمىا في جل٪ لاخضار ٩ًىن له 
 
باألخضار التي و٢ٗذ هٓغا

٣غؤ ولِـ لضًه طل٪ الك٠ٛ ألهه ًٟخ٣غ الى جل٪ الهلت   ق٠ٛ زام لِـ ٧الظي ٨ًخب ٍو

 وعواًت  ،بالجضوص ولاخضار 
 
ش لم ٌٗض جسمُىا اثل اٖخمضوا ٩ٞل املاعزحن لاو  ،بن الخاٍع

سُت وجإنُلها  ًاثاٖلى الىهىم والغو  ش  ،في جىز٤ُ الخىاصر الخاٍع وبٗض جُىع ٖلم الخاٍع

سُت هٟؿها   بظاجه له ؤصلخه املؿخيبُت مً الٟترة الخاٍع
 
 ٢اثما

 
ولاوؿاب ٣ٞض ؤنبذ ٖلما

مشل آلازاع والى٣ىف والىزاث٤ وال٨خاباث ٖلى الجضعان ولالىاح والغ٢اث٤ الىع٢ُت 

اث والٗم ىا٥ ٖلم خضًض ًخٗل٤ بال٨ك٠ ًٖ ؤنى٫ الث ولاصواث ولاواوي واملسَُى َو

ى الخمٌ الىىوي الظي ًشبذ لاهخماء بلى ٢بُلت  و هٟي لاهخماء الحها ، ؤال٣باثل ؤال َو

سُت  ا مً املهاصع الخاٍع حَر ت مً َظٍ  ،ٚو ذي لا بمجمٖى ٞال ٨ًخمل جىز٤ُ الخضر الخاٍع

حر ال٨خاٟٞي  ،لاصلت مجخمٗت  ش املٗانغ ًجب ان ج٩ىن مضٖىمت بخل٪ لاصلت ٚو بت في الخاٍع
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الم الٗامت الٗال٢اث   .335-334 م ، لاولى الُبٗت ، مهُٟى ًىؾ٠ مدمىص للض٦خىع  ، إلاؾالم في وإلٖا
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  طل٪ ال ٩ًىن بال ٖمال

 
ش ًٖ ناخب  ،ٖبصُا وما ًٟغ١ الباخض ًٖ الخ٣ُ٣ت في الخاٍع

ضعؾها لُهل  ٣اعجها ٍو الهىي َى ؤن الباخض الخ٣ُ٣ي ًبدض في لاصلت والى٢اج٘ والىزاث٤ ٍو

ض الى ٢ىاٖت ؤ٢غب للىا٢٘ . ؤما الباخض في ا ٟت ًٍغ ش بالهىي ًىُل٤ مً ٨ٞغة ؾاب٣ت مٍؼ لخاٍع

 ما ٩ًىن 
 
البا ُت الٗلمُت ٚو ضٍ َى بزباجه صون ؤن ًخه٠ باملىيٖى جإ٦ُضَا إلزباث ما ًٍغ

 . 
 
 وه٣ُهت ٖىضما ًخم بؾ٣اٍ الخُا٫ ٖلى مإظىعا

 
ش ُٖبا و٢ض جهبذ ال٨خابت في الخاٍع

ش إلزباث ما ال ًم٨ً بزباجه  ش مىيٕى وه ،الخاٍع و ووز٣ُت واملاعر ٣ًىم بالخد٤ُ٣ ٞالخاٍع

. 
 
 ٖابشا

 
لُه ؤن ًغاظ٘ الىهىم املد٣٣ت وبال ٧ان الَُا  ٞحها ٖو

ضل٨ُم بٌٗ املهاصع واملغاظ٘ التي جظ٦غ ٢باثل بو  ُْ ت ُػب  ا الدجاٍػ حَر :   وهي ال للخهغ ٚو

ؼي  ٦خابو  ٝض ٖبضال٣اصع بامُغ م٦خاب الجام٘ ملد ت صو٫ امللى٥ للم٣ٍغ الؿلى٥ ملٗٞغ

ش املل٪ الٓاَغ بُبرؽ للمال٠  و٦خاب ش بلٙى ال٣غي في م٨ت  ،قضاص  بًاجاٍع ٦خاب جاٍع

ملدمض بً ٞهض الظي ٌٗخبر ؤ٦ثر مٗانغة ألخضار الدجاػ الظي ه٣ل ٖىه ٦شحر ممً ؤحى 

ش ؾمِ الىجىم الٗىالي لٗبض املل٪ الٗهامي  ،بٗضٍ  ش الضعع الٟغاثض املىٓمت  ،وجاٍع وجاٍع

غي  ش م٨ت ألخمض الؿباعي  بًال و٦خاب جدٟت املكخا١  ، لٗبض ال٣اصع الجٍؼ  ،بؿام . وجاٍع

ؼ الهاقمي  ش ٚاًت املغام بإزباع ؾلُىت البلض الخغام لٗؼ الضًً ٖبض الٍٗؼ و٦خاب  ،وجاٍع

ش البلض لامحن للمال٠ ٖمغ بً ٞهض الهاقمي  و٦خاب  ،الضعع ال٨محن ال٣ٗض الشمحن في جاٍع

ىع في و٢اج٘ الضَى  ش بضاج٘ الَؼ ش  ،ع ٦خبه املاعر املهغي مدمض بً بًاؽ الخىٟي جاٍع وجاٍع

ش والًت بً الخؿً ملدمض بً ٖلي الُبري  وبعق٠ُ ممل٨ت  ،بجداٝ ًٞالء الؼمً بخاٍع

ؼ بً مدمض الِٗسخى  ووؿب خغب للمال٠  ،الدجاػ وؾلُىت هجض وملخ٣اتها لٗبض الٍٗؼ

ش ٢بُلت خغب للمال٠ ٞاثؼ   ،ٖاج٤ البالصي  ش ٞهى٫ مً جاٍع و٦خاب  ،البضعاوي  وجاٍع

ش ٢بُلت  ش ٢بُلت خغب ومالمذ مً جاٍع ضمالمذ مً جاٍع ُْ للض٦خىع مباع٥ مدمض املٗبضي  ُػب 

ش  ،عخلت الدج ( للمال٠ ؤخمض مدمض مدمىص  )و٦خاب ظمهغة الغخالث  ،الخغبي  وجاٍع

ت ال٨بري  ش الٗغب لجىاص ٖلي  ، الغخلت الىانٍغ م ٦شحر.واملٟهل في جاٍع   و ٚحَر
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 الثالثالفطل 

 مىكؼ الػغب وأضلهم
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 :  1 مىكؼ الػغب

و٢ض  ،ولاعى املجضبت التي ال ماء ٞحها وال هباث  ،٧لمت الٗغب جىبئ ًٖ الصخاعي وال٣ٟاع 

غة الٗغب  ٦ما ؤَل٤ ٖلى ٢ىم ٢ُىىا جل٪  ،ؤَل٤ َظا اللٟٔ مىظ ؤ٢ضم الٗهىع ٖلى ظٍؼ

ااو لاعى    جسظَو
 
ىا  لهم . مَى

غة الٗغب ًدضَا   وظٍؼ
 
غة ؾِىاء ٚغبا  و  ،البدغ لاخمغ وقبه ظٍؼ

 
الخلُج الٗغبي وظؼء قغ٢ا

 بدغ الٗغب الظي َى  ،مً بالص الٗغا١ الجىىبُت 
 
 بالص  ،لبدغ الهىض  مخضاصاوظىىبا

 
وقماال

وج٣ضع مؿاختها ما  ،زخالٝ في بٌٗ َظٍ الخضوص اٖلى  ،الكام وظؼء مً بالص الٗغا١ 

 مئت ؤل٠ مُل مغب٘ .  ملُىن وزالر بلىمغب٘ بحن ملُىن مُل 

غة الٗغب ؤَمُت بالٛت مً خُض مى٢ٗها الُبُعي والجٛغافي  ٞةجها في ويٗها  ،ولجٍؼ

غة  وألظل ،الضازلي مداَت بالصخاعي والغما٫ مً ٧ل ظاهب  َظا الىي٘ ناعث الجٍؼ

بؿُىا ٖلحها ؾُُغتهم وهٟى  ا ٍو  لم ٌؿخُ٘ لاظاهب ؤن ًدخلَى
 
 مىُٗا

 
ولظل٪  ،طَم خهىا

 في ظمُ٘ الكاون مىظ ؤ٢ضم الٗهىع 
 
غة ؤخغاعا عًٍ و ام٘ ؤجهم ٧اهىا مج ،هغي ؾ٩ان الجٍؼ

وألظل َظا  ...() صٞ٘ هجماتهما لىال َظا الؿض املىُ٘ ؾخُاٖىااما إلمبراَىعٍخحن ُٖٓمخحن 

 لؤلمم  قما٧٫ان  ،الىي٘ الجٛغافي 
 
غة وظىىبها مىثال  لخباص٫ الخجاعة  ،الجٍؼ

 
ومغ٦ؼا

  والش٣اٞت والضًاهت والٟىىن .

 أكىام الػغب : 

بدؿب الؿالالث التي  ،زالزت ؤ٢ؿام  بلى٣ٞض ٢ؿمها املاعزىن  ،وؤما ؤ٢ىام الٗغب 

 ًىدضعون مجها : 

م الٗغب ال٣ضامى الظًً ) الػغب البائضة : .3  ولم اَو
 
م٨ً الخهى٫ ًه٣غيىا جماما

سهمٖلى جٟانُل ٧اُٞت ًٖ  ؿم  ،وزمىص  ،مشل ٖاص  (جاٍع  ،وظضٌـ  ،َو

                                                           
3
ُت ، الُبٗت الشاهُت ،    .11-13َـ ، م  3415الغخ٤ُ املسخىم ،نٟي الغخمً املباع  ٦ٟىعي ، الُبٗت الكٖغ
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مال١  م  ،وؤمُم  ،ٖو بُل  ،ووباع  ،وخًىع  ،وظَغ  ،وخًغمىث  ،وظاؾم  ،ٖو

ا .  حَر  ٚو

م الٗغب املىدضعة مً  الػغب الػاعبت : .1  ،ٌصجب بً ٌٗغب بً ٢دُان نلب َو

 وحؿمى بالٗغب ال٣دُاهُت . 

ٖلُه الؿالم( )وهي الٗغب املىدضعة مً نلب بؾماُٖل  الػغب املؿخػغبت : .1

 وحؿمى بالٗغب الٗضهاهُت  .

و٢ض حكٗبذ ٢باثلها  ،مهضَا بالص الُمً ٞهي قٗب ٢دُان و ؤما الٗغب الٗاعبت :  

وبُىجها مً ولض ؾبإ بً ٌصجب بً ٌٗغب بً ٢دُان . ٞاقتهغث مجها ٢بُلخان : خمحر بً 

م ؤخض ٖكغ  –وؤما ب٣ُت بجي ؾبإ  ،و٦هالن بً ؾبإ  ،ؾبإ    ؤو َو
 
٣ُٞا٫  –ؤعبٗت ٖكغ بُىا

 .  ولِؿذ لهم ٢باثل صون ؾبإ ،لهم : الؿبإًىن 

 فأما خمير فأشهغ بؿىنها :  -أ

ظعة  ،و٧لب  ،وال٣حن  ،وبلي  ،ومجها بهغاء كػاغت :  -1  ووبغة . ،ٖو

ض بً واثله بً خمحر  الؿياؾً : -2  م بىى ٍػ ض : الؿ٩اؾ٪  ،َو وهي ٚحر  ،ول٣ب ٍػ

 . آلاجُت في بجي ٦هالن ٦ىضةؾ٩اؾ٪ 

ض الجمهىع :  -3  وطو ؤنبذ .  ،وخًىع  ،وؾبإ لانٛغ  ،ومجها خمحر لانٛغ ٍػ

 وأما ههالن فأشهغ بؿىنها :  -ب 

ي  ، ولاقٗغ ،وؤلهان  ،َمضان  ومً )ولخم  ،: ٖيـ والىس٘ (  ومً مظحج)ومظحج  ،َو

املت  ،ٍت والؿ٩ىن والؿ٩اؾ٪( وظظام و امٗ ى : بى ةومً ٦ىض ، ةلخم : ٦ىض  ،وزىالن  ،ٖو

ومً لاػص : )ومً بجُلت ؤخمـ( ولاػص  ،وبجُلت  ،ومً ؤهماع : زشٗم )وؤهماع  ،ومٗاٞغ 

اظغ ؤو و  ،وزؼاٖه  ،والخؼعط  ،ؽ و لا  الص ظٟىت ملى٥ الكام املٗغوٞىن بأ٫ ٚؿان(. َو

غة او  ،ً الُمً ٖبىى ٦هالن  ٧اهذ هجغة مٗٓمهم ٢بُل  : ٣ًا٫ ،هدكغوا في ؤهداء الجٍؼ

ت  ؾُل الٗغم ٤ الخجاعة البدٍغ  ،خحن ٞكلذ ججاعتهم بًِٛ الغومان وؾُُغتهم ٖلى ٍَغ
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٤ البر بٗض بو  ٣ا٫ : لخخالاٞؿاصَم ٍَغ هم َاظغوا بٗض الؿُل جَّ بهم بالص مهغ والكام . ٍو

و٧اهىا ٢ض ٣ٞضوا ٧ل وؾاثل  ،ن ٧اهذ الخجاعة ٢ض ٞكلذ ؤخحن َل٪ الخغر واليؿل بٗض 

ضٍ ؾُا١ ال٣غآن ؾىعة ؾبإ  ،الِٗل  ٍا  –ٖضا ما ج٣ضم  –ن ٧اهذ َىا٥ بوال ٚغو  ،ٍو

َظا ب٣اء  بلى٣ٞض ٌكحر  ،ظالء ٦هالن  بلىث ؤصَّ مىاٞؿت بحن بُىن ٦هالن وبُىن خمحر  

 .   3 خمحر م٘ ظالء ٦هالن

 مً فػل الػغب :
ً
  فلىظهغ شِئا

ا الٗغب  بطا):  ًٖ ٖبض هللا بً مؿٗىص ٢ا٫ ٢ا٫ عؾى٫ هللا   ،ؾإلخم الخىاثج ٞاؾإلَى

واملىاؾاة هلل (.  ،واؾخدُاء بًٗها مً بٌٗ  ،ٞةجها حُٗي لشالر زها٫ : ٦غم ؤخؿابها 

 بًٛجي ومً ؤبًٛجي ؤبًٛه هللا ( عواٍ الُبراوي .ؤمً ؤبٌٛ الٗغب ٣ٞض )زم ٢ا٫ : 

زخاع ابن هللا )ٖمغ عضخي هللا ٖجهما ؤن الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم ٢ا٫ :  بًاخضًض ًٖ 

زخاع الٗغب ازم  ،زخاع مجهم الٗغب اصم ٞآزخاع بجي ازم  ،زخاع مجهم بجي ؤصم اٞ ،زل٣ه 

 اٞ
 
كا  ٞازم  ،زخاع مجهم ٢َغ

 
كا زخاع بجي َاقم ازم  ،زخاع مجهم بجي َاقم ازخاع ٢َغ

 مً زُاع( .  ،زخاعوي مجهم اٞ
 
 ٞلم ؤػ٫ زُاعا

 ً ذ ًٖ ُٖاء ًٖ  بًاٖو ؤخبىا الٗغب لشالر : ):  ٖباؽ ٢ا٫ ٢ا٫ عؾى٫ هللا  بًاظٍغ

 و٦الم ؤَل الجىت في الجىت ٖغبي (.  ،وال٣غآن ٖغبي  ،ألوي ٖغبي 

ت الُٗىن  )وط٦غ ناخب  مخاػث به الٗغب ٖلى مً ٖضاَا مً لامم : بضٌ٘ ا( ؤن الظي  هَؼ

وخٟٔ  ،ونض١ الخـ ونىاب الخضؽ  ،ٚت املى٤ُ وحك٤ُ٣ اللٟٔ وبال  ،الكٗغ 

ت لا  ،اليؿب  بلٛىن بهما ما ،وال٣ُاٞت  ،َخضاء بالىجىم والؼظغ ولا  ،هىاء ومٗٞغ ال ًبلٜ  ٍو

 املىجم والخاط١ في نىاٖت الخىجُم . 

                                                           
3
 مغظ٘ ؾاب٤ . 
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  ٞالٗغب ؤظّل 
 
حهم الٟهاخت والؿماخت  والهباخت ؤو  ،الىاؽ ٢ضعا  ٞو

 
ٖالَم ط٦غا

 والصجاٖت والبراٖت  . 

 : بػؼ مػىكاث غلم اليؿب

 :  لاوؿاب ومجها  وال ًسٟى ٖلى ٧ل مُل٘ ٦ثرة الهٗىباث التي جىاظه الباخض في ٦خب

الجاَلُت( بإؾماء خضًشت لامغ )ؾماءَا ال٣ضًمت ؤؾدبضلذ ان مٗٓم ال٣باثل ب .3

٣ت جىنل الخضًض بال٣ضًم الظي ًهٗب املهمت  ٖلى الباخض في بًجاص ٍَغ

 ألؾباب ٦شحرة .

1. . 
 
 ؤن ال٣باثل ؤنبدذ قٗىبا

 ٖكاثغ بل وؤنٛغ مً طل٪.  بلىه٣ؿمذ ان بٌٗ ال٣باثل والبُىن ؤ .1

ال٣بُلت لانل بل  بلىٖكحرتها التي لم جىنل  بلىهدؿاب ٦خٟى بٌٗ الٟغوٕ باال ا .4

٘ وؿبها .  ؤن بًٗها ٢ض طابذ في الخىايغ واملضن ولم  حؿخُ٘ ٞع

 جباٖض لاوؿاب وحكابه لاؾماء ب٨ثرة .  .5

ؾم طل٪ الٟغص اؾم جل٪ ال٣بُلت باؾم عظل مكهىع ٞحها وحٛحر اقتهاع ٢بُلت با .6

 م٘ مغوع الؼمً . امما ًجٗل 
 
 ؾم ال٣بُلت لانل ميؿُا

م مً ؤحكابه  .7  زخالٝ ؤوؿابها . اؾماء ال٣باثل بالٚغ

ن جل٪ الهٗىباث ٞةبائها لظل٪ آهدؿبذ لٛحر اا و وؿابهؤَىا٥ ٢باثل وؤٞغاص ٚحرث  .8

ت حؿلؿل اليؿب .  وما قابهها ال ًدلها بال مٗٞغ

وحٗل٣هم بغواًت الٗىام و٦باع الؿً واٖخ٣اصَم ؤن  ،ظهل مٗٓم الىاؽ بإوؿابهم  .9

 بائهم َى الهىاب . ؤما جىا٢لٍى ًٖ 

ش املىزى١ بهم الظًً ًم٨ً الغظٕى بلحهم  .30 ٢لت املخسههحن في ٖلم لاوؿاب والخاٍع

 ٖىض الخاظت البدشُت. 
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 : ( بأوؿاب الػغبDNA)صي ئن ئًه غالكت 

بىػي الىىوي مجزوٕ لا  بىهُى٧لُ٪  ؤو ٦سجحن و الخمٌ الٍغ  ؤو خمٌ الضًى٦سخي ٍع

بىػي مى٣ىم لا٦سجحن  ( DNA)ٌ صي بن بًه ٦ما ٌؿمى  ؤو الخمٌ الىىوي الٍغ

ت ، و  اث ٦بحرة مخ٨غعة مً لاخماى الىىوٍت DNA)صي بن بًه باإلهجلحًز ( َى مجمٖى

ئاث وجغبِ بحن الؿلؿلخحن ؤخمايا هىوٍت  لخحن مً الجٍؼ جدك٩ل في َُئت ؾلؿلخحن ٍَى

( َى الٗماص لاؾاسخي لل٩اثىاث الخُت ووظىص الخُاة DNA)صي بن بًه مشل صعظاث الؿلم . 

  ٖلى لاعى
 
ى الظي ًدخىي ٖلى  . بط ؤهه ًم٨ً ؤن ٨ًغع هٟؿه ، ؤي ًهى٘ مشُال له . َو

 ،الخٗلُماث الجُيُت التي جه٠ الخُىع البُىلىجي لل٩اثىاث الخُت ومٗٓم الٟحروؾاث 

ً ؤًٖاء الجىحن ؾىاء  هَّ ب٦ما   ؤو في الغخم  ه ًدخىي الخٗلُماث الىعازُت الالػمت لخ٩ٍى

 اثىاث الخُت.الىباث ، ؤي ل٩ل ال٩ ؤو البًُت 

ئاث  ُٟت لاؾاؾُت لجٍؼ لت لاظل للمٗلىماث الىعازُت وهي الْى ً ٍَى ٌٗخبر وؾُلت الخسٍؼ

ئاث الخهى٫ ٖلى  بلى( باإلياٞت DNA)صي بن بًه  ؤهه ًم٨ً مً زال٫ َظٍ الجٍؼ

بي الىىوي  ت: )املٗلىماث الالػمت لبىاء البروجِىاث والخمٌ الٍغ (. حؿمى ٢ُ٘ RNAباإله٩لحًز

. جخىاظض بٌٗ  الجُىاث ؤو ( التي جدمل مٗلىماث وعازُت باملىعزاث DNA)ٌ صي بن بًه 

غاى جغ٦ُبُت وجىُٓمُت.DNA)صي بن بًه ٢ُ٘   (  أٚل

:
ً
 صي بن بًه ًخ٩ىن  هُمُائُا

 
 مؼصوظا

 
. جخ٩ىن  مً ؾلؿلخحن مً البىلُمغاث حك٩ل خلؼوها

. وجخ٩ىن ٧ل هُى٧لُىجُضة مً  َاجان الؿلؿلخان مً وخضاث بىاثُت حؿمى الىُى٧لُىجُضاث

ئاث هي بىػ ؤو : ؾ٨غ زماسخي صي  زالزت ظٍؼ بىػي مى٣ىم لا٦سجحن( ، )٦سخي ٍع ؾ٨غ ٍع

ت ٞىؾٟاث و٢اٖضة هُتروظُيُت  ؤو ( A)ؤصًىحن  ؤو ( G)ؤهىإ بما ٚىاهحن  ة، وهي ٖض ومجمٖى

(. جغجبِ جل٪ الىُى٧لُىجُضاث م٘ بًٗها البٌٗ بغابُت C)ؾِخىػًٍ  ؤو ( T)زُمحن 

خم لا  ً ما ٌٗٝغ حؿاَمُت ٍو ئاث الؿ٨غ والٟىؾٟاث بك٩ل مخخاب٘ لخ٩ٍى عجباٍ بحن ظٍؼ

(  DNA)صي بن بًه عجباٍ ، ٞةن ٧ل ؾلؿلت ٖلى ٢ىاٖض لا  بىاء   به٩ُل ؾ٨غ الٟىؾٟاث
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لاصهحن م٘ الشُامحن و الجىاهحن م٘ )جدخىي ٖلى ٢ىاٖض هُتروظُيُت جغجبِ ببًٗها 

  . م٩ىهت بظل٪ الغوابِ الٗغيُت للخلؼون املؼصوط الؿاًخىؾحن( بغابُت َُضعوظُيُت

صي بن و ٌُٗي جخاب٘ ال٣ىاٖض الىُتروظُيُت ٖلى َى٫ ٩َُل ؾ٨غ الٟىؾٟاث في ظؼيء 

 DNA)بًه 
 
قٟغاث ًم٨ً مً زاللها جدضًض جخاب٘ لاخماى لامُيُت التي ج٩ىن  ؤو ( ؤ٧ىاصا

خم طل٪ ٦ما ًلي (  DNA)صي بن بًه ؼيء : ًخم وسخ ظؼيء عها م٣ابل ظ البروجحن . ٍو

خم جغظمت الغمىػ   بلىاملدخىي ٖلى ٧ىص البروجحن في ٖملُت حؿمي بٗملُت اليسخ . ٍو

 . لِـ بالًغوعة ؤنَّ  ؤخماى ؤمُيُت م٣ابلت زال٫ ٖملُت الترظمت لخُٗي البروجحن امل٣ابل

اث٠ جغ٦ُبُت  بلى٧امل الكٟغة جخم جغظمتها  ئاث الغها ج٣ىم بْى بغوجحن بط ؤن بٌٗ ظٍؼ

بىؾىماث ولاؾبلِؿىؾىماث   . Spliceosomesؤزغي مشل الٍغ

ى صي بن بًه حجم  ٌ صازل ٧ل زلُت ضخم ٞلظل٪ ًغجبِ ببروجحن ٌؿمى الهؿخىن َو

( طو الصخىت الؿالبت DNA)صي بن بًه مصخىن بصخىت مىظبت ِٞؿخُُ٘ إلاعجباٍ م٘ 

ها ج٩ىن ما ٌٗٝغ  اث حؿمى ال٨غومىؾىماث٩ُٞىن جغ٦ُب ، وال٨غومىؾىماث في مجمٖى

الهبػي للخلُت(. ٢بل اه٣ؿام الخلُت جخًا٠ٖ الهبُٛاث  ؤو املدخىي الجُجي )بالجُىىم 

خم طل٪ في ٧ل مً بضاثُاث الىىي وفي DNA)صي بن بًه ُٞما ٌٗٝغ بخًا٠ٖ  ( ٍو

ت الخغة )خ٣ُ٣ُاث الىىاة  ٨ُبُضًا املىؾٖى  ( .املهضع ٍو

خُاء ٞٗالُتها ونض٢ُتها في مجا٫ صعاؾت زبذ ٖلم لا ؤٖالٍ ٢ض ؤاملٗلىماث  نَّ ؤال ق٪ 

ت ولا   وؿاب . هدؿاب ولاالؿالالث البكٍغ

  ( ٞىاثض  DNA) صي بن بًهخُاء وزانت لضعاؾت ٖلم لا  نَّ ب
 
ن هخُغ١ ؤًجب  ومساَغ   ٦شحرة

سُت ؤو ز٣اُٞت  ؤو ظخماُٖت ا لها وجل٪ املساَغ لِؿذ ٖلمُت بل ٢ض ج٩ىن    : جاٍع

 (؟DNA)صي ئن ئًه خُاء وزاضت فما هي فىائض غلم لا 

ا في ما ًلي : ٦دكاٝ ٖلم لا ال  خُاء للكٟغة الىعازُت ٞاثضة ٖلمُت ٦بحرة هسخهَغ
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بُىلىجي ًتر٦ه  ٦دكاٝ الٗضًض مً الجغاثم الٛامًت بدُض ًم٨ً ألي ؤزغ اًُٟض في 

مت  ٤  ؤالجاوي في مؿغح الجٍغ  بلىوالتي ج٣ىص صي بن بًه ن ًخم الخٗٝغ ٖلُه ًٖ ٍَغ

 مالخ٣ت الٟاٖل وال٣بٌ ٖلُه وج٣ضًمه للٗضالت .

ت مخٟسخت ب٣ُذ مجها ب٣اًا ٢ض ج٩ىن صَىُت  ىث  ؤو َىا٥ بٌٗ الجشض مجهىلت الهٍى  ؤو ٍػ

 ٤ تها ٞان DNA)صي بن بًه ٖٓام ًم٨ً ًٖ ٍَغ ت ٍَى ( DNA)صي بن بًه ( بٗض جدلُلها مٗٞغ

ن جخُاب٤ جماما ٞل٩ل شخو قٟغجه الىعازُت ؤناب٘ ال ًم٨ً مشل بهماث لا  مشله

 هٟـ اليؿب.  بلىحكتر٥ في زهاثهها م٘ مً ًيخمي 

في خاالث الخغوب وال٩ىاعر وخىاصر الؿحر ًم٨ً الخٗٝغ ٖلى الجشض مً زال٫ جدلُل 

ت DNA)صي بن بًه  ت ؤ( ومٗٞغ صخابها وج٣ضًم زضمت ظلُلت لظوحهم مً زال٫ مٗٞغ

م التي آلىا   لحها.بمهاثَغ

ت الىلض ومً َى و في خالت حكابه لا   الص والىالصاث ال٨شحرة في املؿدكُٟاث ًم٨ً مٗٞغ

 والضٍ الخ٣ُ٣ي.

ظالء ال٨شحر مً الٛمىى ُٞما ًخٗل٤ باإلوؿان ال٣ضًم بمً زال٫ الخمٌ الىىوي جم 

وؿان ٞدؿب بل ال٩اثىاث وؿان الخالي ولِـ َظا ٖلى نُٗض إلاعجباَه باإلاومضي 

 وؿان.الخُت ٚحر إلا

٤ الكٟغة الىعازُت جم الخٗٝغ ٖلى الجُىاث الؿاثضة واملخىدُت في ب٣ٗت مُٗىت  ًٖ ٍَغ

ال٢تها بالبِئت املدُُت  .  ٖو

 ا
 
ت ٦شحرا  بًه بن صي٦دكاٝ الكٟغة الىعازُت وزانت امً  ؾخٟاص ٖلم الؿالالث البكٍغ

(DNA. ) 

 بى مام َظا الٗلم ال٨شحر مً لا ؤ مالخظت :
ُ
و ؾٝى  ،ُغ١ اب التي لم جٟخذ بٗض ول٨جها ج

ٞهظا الٗلم َى ٖلم  ،حُٗي الؿىىاث ال٣اصمت ؤظىبت ًٖ ؤؾئلت ٦شحرة ما ػالذ مُغوخت 

لم الخدلُل البُىلىجي  ى ظؼء مً ٖلم لاخُاء الُبُُٗت ٖو  ،٦ُمُاء ال٩اثىاث الخُت َو
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٘ الجامٗاث ومغا٦ؼ البدىر الٗاملُت ؤٞالكٟغة الىعازُت خ٣ُ٣ت ٖلمُت مخٗاٝع ٖلحها في  ٞع

 وؤنبذ َظا الٗلم ًضعؽ في مسخل٠ الجامٗاث خى٫ الٗالم .

م٨ً  ظخماُٖتلا ا مً خُض املساَغ ٞلهظا الٗلم مساٍَغ مً الىاخُت ؤّم  والش٣اُٞت ٍو

 ًغاصَا ُٞما ًلي :ا

  ض في إلا ٞتراى صخت اليؿب و٢ض ًاصي جدلُل ام ٌٗخمض ٖلى ؾال بّن ٖلم املىاٍع

ظا ؤمغ  ؤو زغاظه في ب ؤوصزاله ب بلى( ألي شخو DNA)صي بن بًه  مً التر٦ت َو

ت. ظخماُٖتلا يُغاب الخُاة ا بلىزُحر ٢ض ًاصي   ولاؾٍغ

  ىضَ مبإوؿابه ٌٗتزونومً املٗغوٝ ًٖ الٗغب وؤٚلب املؿلمحن م جهؤ٣ُٖضة م ٖو

ن ٩ًىن الٗامل الىعاسي في الكٟغة ؤٞمً املٟترى  ،ب واخض ؤ بلى ىن يخمً

ول٨ً ٖلى  ،ال٣بُلت  ؤبىاء( مخُاب٤ م٘ ٚحٍر مً DNA)صي بن بًه الىعازُت  

٢ض ا٦دؿب وؿب  مجهم ٨ٞشحر  ،الهُٗض الٗملي ٞاألمىع ال ججغي ٖلى َظا الىدى 

 زغي .ؤألؾباب  ؤو الخل٠  ؤو ؾخجاعة لا  ؤو ؾتر٢ا١ َظٍ ال٣بُلت هدُجت لا 

  ٤ ب٢ى٫ ؤٞإها ب ؤ بلى( DNA)صي بن بًه ن مً ًبدض في اهدؿاب ال٣بُلت ًٖ ٍَغ

ض  ٧ىاعر  بلىال٣بُلت الىاخضة و٢ض جاصي  ؤبىاءن ٌكٗل ٞخىت بحن ؤواخض ٦مً ًٍغ

ال٣بُلت ببًٗهم البٌٗ  ؤبىاءٖتراٝ اٖضم  ؤو ٚؼواث  ؤو خغوب  ؤو ظخماُٖت ا

 نلي لل٣بُلت .هه ًمشل الجظع لا ؤصٖاء ولا 

   صي بن بًه ٖلم الىعازت ؤي(DNA ٘٢ض ًخٗاعى م )ال٣بُلت مما ٢ض  ؤبىاءٖخ٣اص ا

ضم لا ب بلىًاصي   ٖتراٝ بٗلمُخه.ه٩اع َظا الٗلم ٖو

هم جَّ ؤال٣باثل ٖضم ا٢دام َظا الٗلم إلزباث مٗخ٣ضَم في  ؤبىاءهصر ؤها ؤ : مالخظت

وؤهصر لازظ به   ،هخاثج ب٨ٗـ ما ٧اهىا ًخى٢ٗىن  بلىه ٢ض ًاصي ب واخض ألهَّ ؤ بلىًغظٗىن 

وبما ؤن ال٣باثل ٧اهذ جخ٩ىن وجدك٩ل  . ٖلى ؤي٤ُ هُا١ ٦ما ؤؾلٟىا ٖىض ٖغيىا لٟىاثضٍ
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٤ لاخالٝ ،ممً ٧اهىا ًىدؿبىن بلحها ٖهبُت  ًٖ ٍَغ

 
ٞما َى  ، 3و٧اهذ جخ٩ىن ؤًًا

ألن الخدال٠  ،الخل٠ ؟ ل٣ض ٧اهذ ال٣باثل الٗغبُت ُٞما مطخى جخدال٠ م٘ بًٗها 

ظخماُٖت جيب٘ ٖجها املداٞٓت ٖلى اباليؿبت للٛالبُت الٗٓمى مً ال٣باثل ٧ان يغوعة 

وبطا صام  ،لامً والضٞإ ًٖ املهالر وال٣ًاًا واملباصت وبٌٗ لاَضاٝ املكتر٦ت 

 بحن 
 
ال  ٍَى

 
لذ الغوابِ التي ظمٗذ قمل ال٣باثل الخل٠ ؤمضا ال٣باثل الٗغبُت ْو

 في بٌٗ  ،ٞةن َظا الخل٠ في الٛالب ًيخهي بلى وؿب  ،املخدالٟت مخِىت 
 
٦ما خضر ٞٗال

ومً  ،ومما ٧ان له خ٨م اليؿب في املاضخي  ،وللخل٠ ٖىض الٗغب م٣ام ٦بحر  ،ال٣باثل 

ا املاعزىن الٗغب بإجها لم جخدال٠ م٘ ال٣باثل  املٗغوٝ ؤن ٢باثل ٖغبُت مُٗىت ط٦َغ

ا بىٟؿها لازغي ولم جىًم ؤو جضزل بلحها ال  وألجها ٧اهذ ٢اصعة ٖلى ٢خا٫ مً ٢اجلها  ،ٖتزاَػ

وبن مما ٌصج٘ ال٣بُلت ٖلى ٖضم الخدال٠ م٘ ٢بُلت ؤزغي وظىص ٖضص ٦بحر مً  ،

 ،خهاع هألن الٟغؾان ٖاصة مً ؤَم ؤؾباب ال٣ىة ولا  ،الٟغؾان بها مً ؤبىاء ال٣بُلت 

ىا٥ ٢باثل ٌؿمحها بٌٗ اليؿابىن )الخلُِ( وهي ٢باثل نٛحرة يُٟٗت جضٞٗها صواعي  َو

٦ما ؤن اليؿابحن ًظ٦غون ٢باثل ٌؿمىجها  ،لامً بلى الخجم٘ والخدال٠ ُٞما بُجهم 

ٗىن ًٖ ا)الهلبت( ؤو )الهلُب( جىٓغ بلحها ال٣باثل ُٞما مطخى مً لاًام هٓغة  تٞر خخ٣اع ٍو

ؾم اصزى٫ ال٣بُلت الًُٟٗت جدذ ومما ًجب إلاقاعة بلُه  ،ٖخضاء ٖلحها مداعبتها ؤو لا 

ت ال ًلػي اليؿب لانلي لل٣بُلت الًُٟٗت  وبهما ٌٗخبر الجاهب ال٠ًُٗ  ،ال٣بُلت ال٣ٍى

 بيؿبه لانلي ًٖ ال٣بُلت 
 
 مؿخ٣ال

 
 ؤو ٞسظا

 
ت طاث قهغة وهٟىط بُىا املؿخجحر ب٣بُلت ٢ٍى

ت التي ٢ض جدال٠ مٗها  ت  ،ال٣ٍى ومً الضاعط والُبُعي ؤن جبرم لاخالٝ بحن ال٣باثل ال٣ٍى

ألن ال٣بُلت الًُٟٗت ال حؿخُُ٘ ؤن جدمي هٟؿها ؤو ؤن جإزظ  ،وبحن ال٣باثل الًُٟٗت 

ها وخماَا في ٚحر ْل ٢بُلت ؤ٦بر مجها وؤ٢ىي. ا ؤو ؤن جظوص ًٖ خىػتها وؤٖغايها وقٞغ     بشإَع

                                                           
3

  
 
ً الخضًض وفي: ٣ٞض ظاء في معجم لؿان الٗغب إلبً مىٓىع في باب الخاء ٞهل الالم  : " الخل٠ لٛت   م 

 
٠

 
ل ي ًمحن ٖلى خ 

 
 ٞغؤ

ا   ٚحَر
 
  مجها زحرا

ُ
ِل٠ ها الُمحن الخ 

ُ
نل

 
٣ُْض  وؤ  ٗ ْؼِم  ال  ٗ   اللٟٓحن بحن ٞسال٠ والىُت بال

 
٦ُضا

ْ
٣ِْضٍ جإ  ٗ   ل

 
الما ْٖ نَّ  وب

 
ى ؤ

ْ
ٛ

 
 جدخه ًى٣ٗض ال الُمحِن  ل

ب   له ٢ا٫ خظًٟت خضًض وفي جي ُظْىض  ُٗ ٪   حْؿم  ُٟ خاِل
ُ
خه و٢ض الُىم مىظ ؤ ْٗ ِم ه عؾى٫  مً ؾ 

ّ
جهاوي ٞال   الل

 
٪   ج ُٟ خاِل

ُ
٪   ؤ

ُ
ل ِٖ ٞا

ُ
 الخل٠ مً ؤ

  الُمحن
ُ

٠
ْ
ْهض بال٨ؿغ والِخل  ٗ ه و٢ض ال٣ىم بحن ٩ًىن  ال  ٟ ي خال 

 
ٍ ؤ ض   َ ىا ٖا ُٟ ي وجدال

 
ُضوا ؤ  َ  . حٗا
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 الغابؼالفطل 

 واملظحجُت الخىالهُت بين خغب وؿب في املإعزين أكىاٌ
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ٞدغب  ،٦ما َى مٗغوٝ ٖىض ٖلماء اليؿب ؤن ٢بُلت خغب ٢بُلت ؤنُلت ٢دُاهُت ًمىُت 

ا مً ال٣باثل وصزى٫ بٌٗ ال٣باثل  ٢باثل اظخمٗذ باليؿب وبالخل٠ ؤؾىة بٛحَر

ا ٞحها الٗضهاهُت  حَر ىت ٚو  ٖلى لخمت ال٣بُلت مشل مٍؼ
 
٧ىجها  وجًامجهاصون حؿمُتها خٟاْا

لت  ىذ امل٩ان مىظ ٞترة ٍَى في خل٠ ٢بُلت خغب ال ًجٗل مجها ٞضزىلها  ،ؾ٨ىذ واؾخَى

 .٢بُلت ٢دُاهُت 

ضطهغ كبُلت  ُْ َب  املظحجُت ما كبل إلاؾالم : ػ 

 ًٖ خل٠ الًٟى٫  للػؿىغي  1هخاب "لاوائل"٣ٞض ظاء في 
 
 ٢بل إلاؾالم الظي مخدضزا

سُت طاجٗت الهِذ واملضوهت في بُىن ال٨خب والظي  او٣ٗض  ٌٗض مً ؤقهغ لاخالٝ الخاٍع

ضفي م٨ت بؿبب مٓلىمُت ؤخض عظا٫  ُْ ولم ٌؿ٨ذ  ،املخىاظضًً في الدجاػ مً مظحج  ُػب 

 ٖىض ال٨ٗبت 
 
ٞاظخمٗذ بُىن مً ٢َغل ٖلى ؤن ال ًب٣ى  ،ًٖ خ٣ه ختى ظاَغ به ٖلىا

 في م٨ت وبال هانغوٍ وعصوا بلُه مٓلمخه ٣ُٞى٫ :
 
 خل٠ ؤٞٗالهم ؤواثل ومً مٓلىما

 قبِب بً هللا ٖبض خضزىا" : ٢ا٫ ال٣اضخي ٖمغ ؤبى ؤزبرها: ٢ا٫ ؤخمض ؤبى ؤزبرها: الًٟى٫ 

 ًٖ وؤزبرهاٍ ، خؼام بً خ٨ُم ًٖ ، ٖغوة بً هللا ٖبض ًٖ ، قِبت ؤبي بً ب٨غ ؤبي ًٖ

 ، ًٞالت بً مدمض ًٖ خؿً، بً مدمض ًٖ ، عظل ًٖ ، ب٩اع بً الؼبحر ًٖ ، الُىؽ

ض، بً ب٨غ ؤبي ًٖ وؤزبرهاٍ. ٖاجكت ًٖ ٖغوة، بً َكام ًٖ  ؤبي ًٖ ، خاجم ؤبي ًٖ صٍع

ض ٖبُضة   ؤخاصًثهم ٞجٗلذ بٌٗ ٖلى بًٗهم ًٍؼ
 
  خضًشا

 
  ؤن واخضا

 
ض بجي مً عظال ُْ  مً ُػب 

  و٧ان واثل بً الٗام مً ٞباٖها بؿلٗت م٨ت ٢ضم مظحج
 
ٟا  وؤبذ ، زمجها ٞٓلمه قٍغ

ضال ٞإوفى ٖلُه ٌُٗىٍى ؤن وظمذ ومسؼوم الضاع ٖبض لاخالٝ ُْ  ٖىض ٢بِـ ؤبي ٖلى يُؼب 

 : نىجه بإٖلى ٞهاح ال٨ٗبت خى٫  و٢َغل الكمـ َلٕى

 والىٟغ ضاعـــــــال اجيـــــــه م٨ت ًُــــــبب خهـــــًاٖــــــــــــــــــــــــــب ٓلىمـــــــــــمل هغـــــــــــــــٞ آ٫ اـــــــً

                                                           
3
 . 31 م ، لاو٫  الجؼء ، للٗؿ٨غي  لاواثل 
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 والدجغ الدجغ وبحن للغظا٫ ًا مغجهـــــــــٖ ٣ًٌ لم ٗضـــــــق دغمــــــــــوم

 ٗخمغــــــــــم آ٫ ال٫ــــــي ؤن ٗاط٫ــــــــٞ لخًغجه ؾهم بجي مً مسٟغ َل

 الٛضع الٟاظغ لشىب غامــــــخ وال خهـغامـخ مذــــــــــــج ًـــــــــــمل غامـــــــــــالخ بن

غة ٞاظخمٗذ متر٥ لهظا ما:  املُلب ٖبض بً الؼبحر ٣ٞا٫  هللا ٖبض صاع في وؤؾض وجُم َػ

  لهم ونى٘ ظضٖان ابً
 
  3 ل٩ُىهً ٞخدالٟىا َٗاما

 
 غصواً ختى للمٓلىم الٓالم ٖلى ًضا

لى بلُه خ٣ه  ،" لامغ مً ًٞل في َاالء صزل ٢ض":  ٢َغل ٣ٞالذ املٗاف في الخإسخي ٖو

ىا واثل بً الٗام ؤجىا زم ضال ؾلٗت ٞاهتٖز ُْ ا ًضٍ مً يُؼب   و٧ان الؼبحر و٢ا٫ بلُه ٞضَٞٗى

 : الخل٠ َظا ناخب

 " ْالم م٨ت ببًُ ًبِذ ؤال                     وحٗا٢ضوا جدالٟىا الًٟى٫  بن

 بً غمغو في هخابه "البضاًت والنهاًت "غً  ابً هثير ما طهٍغ الخافظ 

ضهغب ال مػضي ُْ َب  : 2 ٌ 11 - 9ؾىت  غىه هللا عض ي ي املظخجيؼ 

ض بً ٖمغو  بً ٖانم بً و ٖمغ  بً ٖبضهللا "ابً  ُْ  ماػن  بً ؾلمت بً عبُٗت بً غٛلان ُػب 

ى قِبت ابً عبُٗت بً ض َو ُْ  مظحج بً الٗكحرة ؾٗض بً نٗب بً الخاعر بً لا٦بر ُػب 

ضال ُْ  ٢ضم ، املظا٦حر والصجٗان ، لابُا٫ املكاَحر الٟغؾان ؤخض ، زىع  ؤبى املظخجي يُؼب 

ض م٘ ٖكغ و٢ُل ،  حؿ٘ ؾىت ،   هللا عؾى٫  ٖلى ض في و٢ُل ،  مغاص ٞو ض ٞو ُْ  . ٢ىمه  ُػب 

 زالض ًٞغبه ٣ٞاجله ، الٗام بً ؾُٗض بً زالض بلُه ٞؿاع الٗيسخي لاؾىص م٘ اعجض و٢ض

 زم ، الهمهامت ؾُٟه زالض اؾخلب و٢ض ، و٢ىمه ٞهغب ٖاج٣ه ٖلى بالؿ٠ُ ؾُٗض بً

 
ُ
اجبه ٞإهبه ب٨غ ؤبي بلى ٞ٘وصُ  ؾغؤ  ٞؿحٍر ، طل٪ بٗض بؾالمه وخؿً ٞخاب ، ابهخواؾد ٖو

 ٌكاوع  وؤن ،  به بالىناة و٦خب ؾٗض بلى باملؿحر ٖمغ ؤمٍغ زم ، الحرمى٥ ٞكهض الكام بلى

 ًُ  وال
َّ
  ىىل

 
  بالء وؤبلى ،  وؤَله إلاؾالم به هللا ٞىٟ٘ ، قِئا

 
 بهه و٢ُل . ال٣اصؾُت ًىم خؿىا

                                                           
3
 في لانل ل٩ُىهىا . 
1
 .339 م ، 7 ظؼء ، بحروث – املٗاٝع م٨خبت ، الٟضاء ؤبى ال٣غشخي ٦شحر بً ٖمغ بً بؾماُٖل ، ٦شحر ببً - والجهاًت البضاًت 
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  ماث و٢ُل ،  بجهاوهض و٢ُل ،  بها ٢خل
 
 ، ؤٖلم ٞاهلل عوطة لها ٣ًا٫ ال٣غي  بٌٗ في ُٖكا

ً بخضي في ٧له وطل٪ كٍغ  : ٢ىمه مً عزاٍ مً بٌٗ ٣ٞا٫ ٖو

  بغوطة                            جدملىا ًىم الغ٦بان ٚاصع ل٣ض 
 
   ٚمغا وال ظباها ال شخها

ضل   ٣ٞل ُْ ٘ زىع  ابا عػثخم                             ٧لها  ملظحج  بل   ُؼب     ٖمغا الىغى ٢َغ

 :   قٍٗغ ٞمً ، املجُضًً الكٗغاء مً ٖىه هللا عضخي ٦غب مٗضي بً ٖمغو  و٧ان

 ُاصـــــــال٣ لـــــــــؾ  ٣لوـــــــــم  لــــــــــــــو٦ خيـــــوعم  ضويــــــــب  ضحيـــــــٖ  اط٫ـــــــــؤٖ

شــــــــــــاله  تيـــــــــــــبظاب قبابي     ؤٞجى  اهــــــــــــما ؤٖــــــــــــــــاط٫  املىاصي ىـــــــــبل ٍغ

 جاصــــــــــــالى ملــــــــــــــــخ ٣يــــــــٖاج ٕغـــــــــوؤ٢ ظؿمي ؾل  ختى لابُا٫  م٘ 

ب٣ى  ػاصي  ىمــــــــال٣  ػاص  بلــــ٢  ٟجىـــــــٍو خلمي ال٣ىم  خلم بٗض   ٍو

 وصاصي    جىــــــــــــم ىماـــــــــــــــوؤً  وصصث ٢ُِـ ًال٢ُجي      ؤن جمجى  

 ياملغاص  جيـــــــــم  ىٟؿهـــــــــب  غوصــــــــــً ؾٟاٍ طي مً ٖاطعي  طا ٞمً

ض    خُاجه   ض ؤٍع ٍغ  مغاصي مً زلُل٪ مً ظًغ٥ــــخٖ ٢خلي    ٍو

٢ا٫ : ٦ىا ه٣ى٫ في الجاَلُت  ،له خضًض واخض في الخلبُت عواٍ قغاخبُل بً ال٣ٗ٣إ  ٖىه 

  
 
 الُ٪ ٖظعا

 
ضَظي  ،بطا لبِىا : لبُ٪ حُٗٓما ُْ   ُػب 

 
 ،٢ض ؤجخ٪ ٢ؿغا

 
ٌٗضو بها مًمغاث قؼعا

،   
 
غا  ٖو

 
 وظباال

 
  ،٣ًًُٗ زبخا

 
 نٟغا

 
٢ا٫ ٖمغو : ٞىدً ه٣ى٫  ،٢ض جغ٧ىا لاوزان زلىا

٪ ل٪ لبُ٪  ،: لبُ٪ اللهم لبُ٪   آلان وهلل الخمض ٦ما ٖلمىا عؾى٫ هللا بن  ،ال قٍغ

٪ ل٪ .  ،الخمض والىٗمت ل٪ واملل٪   ال قٍغ

ض ٖلى  ٖمغو بً مٗضي ٦غب مً الغظا٫ ال٨غماء والٟغؾان٧ان و  املكهىعًٍ و٢ض ٞو

ذ ٖىه الصجاٖت  ،ؾالمه بلى ؤن اؾدكهض في الٗغا١ ا٣ٞض ب٣ي ٖلى   الغؾى٫  و٢ض ٖٞغ

 .والٟغوؾُت و٢غى الكٗغ 
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 : 1ٌ  11كضوم وفض زىالن غلى الىبي ضلى هللا غلُه وؾلم ؾىت 

ض ٖكغ ؾىت قٗبان قهغ في وؾلم ٖلُه هللا نلى ٖلُه و٢ضم)  م ، زىالن ٞو  ٖكغة َو

 ، وظل ٖؼ باهلل مامىىن  وهدً ، ٢ىمىا مً وعاءها مً ٖلى هدً ، هللا عؾى٫  ًا:  ٣ٞالىا

 واملىت ، وؾهىلها لاعى خؼون وع٦بىا ، إلابل آباٍ بلُ٪ يغبىا و٢ض ، بغؾىله ومهض٢ىن 

ً و٢ضمىا ، ٖلُىا ولغؾىله هلل  مً ط٦غجم ما ؤما: "   هللا عؾى٫  ٣ٞا٫ ، ل٪ ػاثٍغ

ً : ٢ىل٨م وؤما ، خؿىت ؤخض٦م بٗحر زُاَا زُىة ب٩ل ل٨م ٞةن بلي مؿحر٦م  ، ل٪ ػاثٍغ

 الؿٟغ َظا ، هللا عؾى٫  ًا:  ٢الىا"  ال٣ُامت ًىم ظىاعي  في ٧ان،   باملضًىت ػاعوي مً ٞةهه

ى -" .  ؤوـ ٖم ٞٗل ما: "    هللا عؾى٫  ٢ا٫ زم ، ٖلُه جىي  ال الظي  زىالن نىم َو

 مً - ب٣اًا مىا ب٣ُذ و٢ض ، به ظئذ ما به هللا بضلىا ، ؤبكغ:  ٢الىا - ٌٗبضوهه ٧اهىا الظي

 ٦ىا ٣ٞض ، هللا قاء بن لهضمىاٍ ٖلُه ٢ضمىا ولى ، به مخمؿ٩ىن  - ٦بحرة وعجىػ  ٦بحر قُش

خىت ٚغوع في مىه  .  ٞو

 ؤؾىدىا عؤًدىا ل٣ض:  ٢الىا"  ؟ ٞخيخه مً عؤًخم ما ؤٖٓم وما: "   هللا عؾى٫  لهم ٣ٞا٫

"  ؤوـ لٗم"  وهدغهاَا زىع  ماثت به وابخٗىا ، ٖلُه ٢ضعها ما ٞجمٗىا ، الغمت ؤ٧لىا ختى

 ٞجاءها ، الؿبإ مً بلحها ؤخىط وهدً ، الؿبإ جغصَا وجغ٦ىاَا ، واخضة ٚضاة في ٢غباها

٣ى٫  ، الغظا٫ ًىاعي  الٗكب عؤًىا ول٣ض ، ؾاٖخىا مً الُٛض  ٖم"  ٖلُىا ؤوٗم:  ٢اثلىا ٍو

 ، وخغوثهم ؤوٗامهم مً َظا لهىمهم ٣ًؿمىن  ٧اهىا ما  هللا لغؾى٫  وط٦غوا ،"  ؤوـ

  طل٪ مً ًجٗلىن  ٧اهىا وؤجهم
 
  له ظؼءا

 
مهم هلل وظؼءا  ٞىجٗل الؼعٕ هؼعٕ ٦ىا:  ٢الىا ، بٖؼ

ذ مالذ ٞةطا ، هلل حجغة آزغ ػعٖا ووؿمي ، له ٞيؿمُه ، وؾُه له  ؾمُىاٍ ٞالظي الٍغ

ذ مالذ وبطا ، ؤوـ لٗم ظٗلىاٍ هلل  ٞظ٦غ ، هلل هجٗله لم ، ؤوـ لٗم ظٗلىاٍ ٞالظي الٍغ

                                                           

3
بضال٣اصع لاعهاوٍ ، الجؼء الشالض ، َبٗت بحروث ،   ػاص املٗاص في َضي زحر الٗباص ، ابً ال٣ُم الجىػٍت ، جد٤ُ٣ قُٗب لاعهاوٍ ٖو

 . 661-661ٌ ، م 3430،  34ماؾؿت الغؾالت م٨خبت املىاعة لاؾالمُت ، ٍ 
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 ولاوٗام الخغر مً طعؤ مما هلل وظٗلىا)  طل٪ في ٖلي ؤهؼ٫  هللا ؤن  هللا عؾى٫  لهم

 
 
:       هللا عؾى٫  ٣ٞا٫ ، ُٞخ٩لم بلُه هخدا٦م و٦ىا:  ٢الىا[  316 لاوٗام]آلاًت (  ههِبا

م ، الضًً ٞغاثٌ ًٖ وؾإلٍى"  ج٩لم٨م الكُاَحن جل٪"  م ٞإزبَر اء وؤمَغ  ، بالٗهض بالٞى

  ًٓلمىا ال وؤن ، ظاوعوا ملً الجىاع وخؿً ، لاماهت وؤصاء
 
 الٓلم ٞةن: "  ٢ا٫.  ؤخضا

م ؤًام بٗض وصٍٖى زم"  ال٣ُامت ًىم ْلماث  ٣ٖضة ًدلىا ٞلم ، ٢ىمهم بلى ٞغظٗىا وؤظاَػ

 ( . ؤوـ ٖم"  َضمىا ختى

  : 1طهغ ضاخب هخاب الجامؼ ، مدمض غبضاللاصع بامؿغف 

زىالن ٢بُلت مً ٢ًاٖت جيؿب بلى زىالن بً ٖمغو بً الخافي بً ٢ًاٖت .... اٖخى٣ذ 

ضَم الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم في زحر ال٣باثل ،  30زىالن إلاؾالم ؾىت  ت ، ٖو هجٍغ

ول٨جهم اعجضوا زم ؤٖاصَم ؤبى ب٨غ الهض٤ً بلى إلاؾالم . و٢ض اٞتر٢ذ زىالن في الٟخىخاث 

 مهما بحن الُمىُحن الظًً اقتر٧ىا ٞجز٫ ٦شحر لاؾالمُت ، 
 
مجهم الكام ولٗب آلازغون صوعا

م ؤصخاب مهلى زىالن الكهحرة ..... مظ٧ىعون ب٨ثرة  خذ لاهضلـ .... َو في ٞخذ مهغ  ٞو

في ؤوعا١ البرصي . و٧ان ٖمغو بً ٢ؼخم الخىالوي ، ؤخض ال٣اصة الٗٓام في ظِل ٖمغو بً 

 الٗام .

  :2ٌ( 214ضاخب هخاب "وؿب مػض والُمً الىبير )املخىفي بى املىظع َشام اليلبي أطهغ 

ضبجي  ُْ ) ومجهم بىى ٖبُض هللا وبىى ٖبضهللا وبىى مٗضي ٦غب 1 بً نٗب بً ؾٗض الٗكحرة ُػب 

ُاى ( ؤٖمغو الظي  هللا ٖبُض بجي ومً ، وولض عبُٗت  ،ٞىلض مىبه عبُٗت  ،هجب عوٍت ٖو

 
 
 )وولض عبُٗت  ،وولض ؾلمت عبُٗت  ،وولض ماػن ؾلمت  ،ماػها

 
ضمىبها ُْ وولض  ،لانٛغ(  ُػب 

                                                           
3
 . 399ب ،م ، الهُئت الٗامت لل٨خا 3، الجام٘ ، نىٗاء ، ٍ  بامُٝغ ٖبضال٣اصع مدمض 
1
ابى املىظع َكام بً مدمض ال٩لبي ، وؿب مٗض والُمً ال٨بحر ، جد٤ُ٣ الض٦خىع هاجي خؿً ،م٨خبت الجهًت الٗغبُت ، الجؼء لاو٫ ،  

 .  118-114م 
1
: مً  وؾٗض الٗكحرة ، وبهما ؾمي ؾٗض الٗكحرة ألهه َا٫ ٖمٍغ ، ٩ٞان ولضٍ وولض ولضٍ زالزماثت عظل ، ٩ٞان ًغ٦ب ٞحهم ، ٣ُٞا٫ 

 .  167َاالء مٗ٪ ؟ ٣ُٞى٫ : ٖكحرحي ، مساٞت الٗحن ٖلحهم . املغظ٘ الؿاب٤ م 
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  ،مىبه ٖمغا

 
بى ؤوولض  ،با ٖمغو ؤوولض مىٗت  ،وولض ٖهم مىٗت  ،وولض ٖمغو ٖهما

 
 
امل٩ىهت مً  لخغب الغثِؿت البُىن  خضؤ َى الظي)وولض ٢ِـ ٖبُض هللا  ،ٖمغو ٢ِؿا

 ،( املاعزحن مً الٗضًض وعصٍؤ ٦ما ،زالزت بُىن بىى ؾالم وبىى مؿغوح وبىى ٖبُض هللا 

 
 
ُاى  3وولض ٖمغو عوٍت ،وولض ٖبُض هللا ٖمغا ىا ٣ًىم ال٩اجب بيؿب   ،ٖو ضَو ُْ بلى  ُػب 

و٦الَما مً  ٣ِٞ ٖلى زالٝ عواًت الهمضاوي الظي وؿبها بلى زىالنوزىالن مظحج 

ظا ال ٌٛحر في ؤنل وؿبهم مً شخيء .  ٢دُان مً الُمً َو

بى املىظع َشام اليلبي ضاخب هخاب "وؿب مػض والُمً أ املإعرطهغ 

ضبني  2ٌ( 214الىبير )املخىفي  ُْ َب ولض مىبه " :بً ضػب بً ؾػض الػشيرة  ػ 

ض) ُْ  والخاعر  ،عبُٗت والخاعر ( بً نٗب بً ؾٗض الٗكحرة  ُػب 
 
 وههغا

 
 ،وولض عبُٗت ماػها

 
 
 والخاعر و٦ٗبا

 
 وؾٗضا

 
  ،وولض ماػن ؾلمت ومال٩ا

 
 و٦ٗبا

 
 ومال٩ا

 
 ،وولض ؾلمت عبُٗت ومال٩ا

( 
 
ضوولض عبُٗت مىبها ُْ   ُػب 

 
بضهللا ومال٩ا ضوولض مىبه ) ،لانٛغ ( والخاعر ٖو ُْ لانٛغ (  ُػب 

 
 
ت ولاخى٠ و٧لُبا  وعبُٗت ومٗاٍو

 
 وؤؾامت و وو  ،ٖمغا

 
 ومال٩ا

 
ا ٖى  ٖو

 
مغئ الض ٖمغو ٖهما

 
 
جا ٍى بض  ،زىة بل ط٦ٍغ ُٞما بٗض( )لم ًظ٦ٍغ َىا مً بحن إلا  ال٣ِـ ٖو  ٖو

 
ج ٖمغا وولض ٍٖى

  ،ٌٛىر 
 
  ،وولض ٖبض ٌٛىر ظؼءا

 
ؤما مدمُت بً ظؼء  ،وولض ظؼء مدمُت والخاعر وػٍاصا

.  )   ٞةهه ٧ان ٖلى امل٣اؾم ًىم بضع " )بخهٝغ

: مدمُت بً ظؼء  433ما ًلي : في ظمهغة ؤوؿاب الٗغب  117ي الخاقُت م و٢ض ط٦غ ف

ى  ،لازماؽ والٛىاثم ًىم بضع  والٍ عؾى٫ هللا  ،بضعي  ،بً ٖبض ٌٛىر له صخبت  َو

ٞىلضث له ؤم  ،ابىت مدمُت مً الًٟل بً ٖباؽ  ػوط عؾى٫ هللا  ،خل٠ُ لبجي ظمذ 

 ي .جؼوظها ؤبى مىسخى لاقٗغ  ،٧لشىم بيذ الًٟل 

                                                           
3
 عوٍت ظمٗها عواًا ، وؾٝى ًغص مٗىا ٦شحرا في َظا ال٨خاب . 
1
ابى املىظع َكام بً مدمض ال٩لبي ، وؿب مٗض والُمً ال٨بحر ، جد٤ُ٣ الض٦خىع هاجي خؿً ،م٨خبت الجهًت الٗغبُت ، الجؼء لاو٫ ،  

 .  117-116 م
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ظا الىو ًض٫ُّ ٖلى وظىص  ضَو ُْ ت  ُػب  ظهت ال٨بري في و٢ذ مٗغ٦ت بضع املظحجُت الدجاٍػ

وقٝغ  وهي با٧ىعة مٗاع٥ املؿلمحن بٗض الهجغة بلى املضًىت املىىعة واصي الهٟغاء 

 وهي مً صًاع بجي خغب .بضع املكهىعة بىاصي الهٟغاء و  مكاع٦تهم ٞحها 
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ضمشجغة وؿب  ُْ َب  وعصَا اليلبيأبً ضػب بً ؾػض الػشيرة هما  ػ 
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ض البلذي ) املإعر  ضًطف صًاع  َـ(322 – 235أبى ٍػ ُْ َب  : بني خغب  ػ 

٤ الخاط في ٚغبحها ؾخت ؤمُا٫ بى ٖلى مغخلت بُجها وبحن لا  3 وصان مً الجخٟت)  اء ٖلى ٍَغ

حن  1وبها ٧ان في ؤًام م٣امي بالدجاػ عثِـ ، ظٟٗغ بً ؤبي َالب ولهم بجي ؤٖجي  ،للجٍٟٗغ

كحرة  ؾخىلى  اختى  ،وبُجهم وبحن الخؿيُحن خغوب وصماء  ،بالٟٕغ والؿاثغة يُإ ٦شحرة ٖو

 لهم ا" 
 
ىن ببجي خغب ٖلى يُاٖهم ٞهاعوا خغبا ؾخىلذ " َاثٟت مً الُمً ٌٗٞغ

 .  ًٟٞٗىا (

البلذي مً الجٛغاُٞحن ال٨باع ممً ٌؿدكهض بهم في صعاؾت الجٛغاُٞا في ػمىه  نَّ ؤًبضو 

ت والخىػٕ الؿ٩اوي وال٣بلي  ت الخغة ٖىه ما ًلي:  ،وصعاؾت الجٛغاُٞا البكٍغ ٞخىعص املىؾٖى

ِذي  ؤبى ؤخمض بً ؾهل ، )
ْ
ل ض الب  الجاخٔ »م( املل٣ب :  914 - 849َـ /  111 - 115)ٍػ

لماثه الباعػًٍ في لاصب وال٣ٟه والٟلؿٟت َى ؤخض خ٨ماء إلا « الشاوي ٧ان ٖاملا  ،ؾالم ٖو

ايُاث والجٛغاُٞا  ُا في ٖلىم الُب والُب الىٟسخي والٍغ  للٗالمت  ،مىؾٖى
 
٧ان جابٗا

ٌٗض عؤؽ مضعؾت في الجٛغاُٞت الٗغبُت ، لٗىاًخه  ،ال٨ىضي ولض في بخضي ٢غي بلخ 

 بالخغاثِ في ٦خابه(.

 ٢امخه في الدجاػ بما ًٖ ؤ
 
ت الخغة ه٣ال ولض )ًٖ امل٨خبت الكاملت ما ًلي :  ٞخىعص املىؾٖى

ض البلذي بىاخُت قامؿُان هاخُت مً هىاحي بلخ و٧ان واخض ؤبى   ٍػ
 
مً ؤَل سجؿخان ،  ا

 ى٢خباؽ الٗلىم ٖلؤعى الٗغا١ ال ىلببضؤ خُاجه الٗملُت ٦مٗلم للهبُان ، زم ؾاٞغ 

 ؤًضي ٖضص مً 
 
م٘ الخاط وؤ٢ام َىا٥ خىالي زماوي ؾىىاث ،  الٗلماء ٞخىظه بلحها عاظال

سخا١ بًض ؤبي ًىؾ٠ ٣ٌٗىب بً  ىُٖان ، جخلمظ في البضاًت ٖلَىا٥ بال٨باع ولا  ىوالخ٣

 
 
لىم الُبُٗت و٢ض حٗم٤ ٦شحرا في ٖلم الٟلؿٟت  ال٨ىضي ٞإزض ٖىه الٟلؿٟت والُب ٖو

                                                           
3

ت ، املىا٢ُذ ؤخض:  - املهملت الخاء وؾ٩ىن  بًم:  الجخٟت   املضًىت مً ، مغخلت وزلثي مغاخل زمـ هدى ٖلى ، مىبر ، ٦بحرة ٧اهذ ٢ٍغ

لى ،   حؿمى و٧اهذ ، م٨ت مً وهه٠ مغاخل اعب٘ هدى ٖو
 
٣ا٫ ، جدذ باملشىاٍ – ٦مِٗكه مهُٗت ؤوال  اؾم ٦مغخلت– مهُٗه لها ٍو

 ؤخض وهي َـ 80 ؾىت الجخاٝ ؾُلت ؾى مً بظل٪ ؾمُذ:  و٢ُل ، ؤَلها وخملذ اجخٟتها الؿُى٫  ألن الجخٟه ؾمُذ ، للجخٟه

ض  صًاع ُْ  .  َظا ًىمىا ختى الدجاػُػب 
1
 . 

 
 عثِـ : في لانل عثِؿا
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 وبدض ؤنى٫ الضًً وبغػ في ٖلىم الُب والُباج٘ ، ٞجاب البالص 
 
 و قغ٢ا

 
زم في جهاًت  ،ٚغبا

٤ َغاة وؾ٨ً ؾمغ٢ىض(. بلضٍ بلخ ًٖ بلىاملُاٝ ٖاص   ٍَغ

 املػغوف الاضؿسغي، الفاعس ي مدمض بً ئبغاَُم اسخاق أبى أوعص 

 ،الجؼء لاٌو  ،واملمالً  املؿالً في هخابه  ، (َـ346: املخىفى) بالىغدي

ى ًطف ؾُؿغة  12ص  وئكامت وبلاء بني خغب غلى صًاع الخؿيُين  َو

 ً  ما ًلي :والجػفٍغ

تى لابىاء وبحن وبُجها مغخلت ٖلى الجخٟت مً َظٍ ووّصان)
ّ
٤ ٖلى هى ال  فى الخاّط  ٍَغ

ام فى ٧ان وبها امُا٫ ؾّخت ٚغبّحها ًّ حن عثِـ بها م٣امى ؤ  ابى بً ظٟٗغ اوالص اٖجى الجٟٗغٍّ

كحرة ٦شحرة يُإ والؿاثغة بالٟٕغ ولهم َالب حن وبحن وبُجهم واجبإ ٖو ُّ  خغوب الخؿي

ىن  الُمً مً َاثٟت اؾخىلذ خّتى وصمأء  لهم خؼبا ٞهاعوا يُاٖهم ٖلى خغب ببجى ٌٗٞغ

 . 3(ًٟٞٗىا

املغاص ب٣ى٫ املاعر ؤٖالٍ "َاثٟت مً الُمً" ؤي ؤجها طاث ؤنى٫ ًمىُت وباملىاؾبت 

جها لاو٫ ٢دُاهُت وال ٌٗجي بجها ؤجذ في هٟـ الٟترة بل   .ٌٗجي ٣ِٞ ط٦غ ؤنلها ووؿبها ومَى

 ى٣ى٫ ُٞما ج٣ضم ؤٖالٍ ما ًلي :ٞ

 زحر مً ٖلم ما ٧ان ٖلُه َظا لا ٖلى ًض٫ بٌٗ املاعزحن بالبلذي ؾدكهاص ا

ت .  الجٛغاُٞا وزانت ُٞما ًخٗل٤ بالجٛغاُٞا البكٍغ

  ٖلى ؤًىعص البلذي 
 
ظا ًض٫ ٞٗال مغوٍع بخل٪ البلضان  ؤو ٢امخه بؾماء لام٨ىت َو

خه عئ   اؾمالٗحن لخل٪ املىا٤َ التي جدضر ٖجها ٞهى ًىعص  يواملىا٤َ وعٍئ

حن"وصان"  اء" بى و"لا املٗغوٞت بغابٜ  و "الجخٟت"  التي ٧اهذ مغ٦ؼ  عثاؾت الجٍٟٗغ

 .و"واصي الٟٕغ " ، و"الؿاثغة"

                                                           
3
ى مٗى٫ ٖلى ٦خاب نىع لا٢ا  ض ؤخمض ٦خاب مؿال٪ املمال٪ ألبي اسخا١ ببغاَُم لانُغدي املٗغوٝ بال٨غدي ، َو لُم للكُش ابي ٍػ

 . 11-13م م  3870بً ؾهل البلذي ، َب٘ في مضًىت لُضن ، ٖام 
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  ه ًظ٦غ املؿاٞت بحن جل٪ املىا٤َ والبلضان هَّ ب٢امخه ؤي "البلذي" ؤو مغوٍع بوصلُل

 ،مُا٫..( ؤمغخلت بُجها وبحن لابىاء ؾخت ٖلى ٞهى ٣ًى٫ :  )وصان مً الجخٟت 

  .جل٪ املىا٤َ هي مً الدجاػ  نَّ ؤ٨ٞما َى مٗلىم ٖلم ال٣ُحن 

 ًام ؤؾلٟىا ُٞما ؾب٤ وها٦ض ٖلى ٢ىله )وبها ٧ان ؤ٢امخه في الدجاػ ما٦ضة ٦ما ب

لظل٪ خُىما هىعص ٢ىله هدً مُمئىىن بلى نض٢ه ُٞما وعص  ،م٣امي بالدجاػ...( 

 ٢امخه .بٖىه خى٫ 

  بحن ؤبىاء الٗمىمت الظًً ٧اهىا ٣ًُمىن في الدجاػ مً بجي  نَّ ؤ٣ٞض ؤوعص البلذي

 ؤبي َالب والخؿيُحن مً ؤبىاء الخؿحن بً ٖلي بً ؤظٟٗغ بً 
 
 ،بي َالب خغوبا

ىن ُٞما بُجهم و٢ض جَّ ؤٍبضو و  ، َظٍ الخغوبوال ًظ٦غ نٟت وقضة  هم ٧اهىا ًدىاٖػ

ولِؿذ خغبا  ،ن بُجهم خغوبا ؤٞهى ٣ًى٫  ، خضر بُجهم ٢خا٫ ولٗضة مغاث

  والخغب ظاءث بهُٛت الجم٘ "خغوب" .

  ًىعص الىو ؤن واصي الٟٕغ والؿاثغة املٗغوٞت بذجغ ٧اهذ بها يُإ ٦شحرة

كحرة وؤجبإ ألوالص ظٟٗغ بً ابي َالب   .ٖو

 ضؾخىلذ َاثٟت مً الُمً حٗٝغ ببجي خغب "ا: ) ًىعص البلذي ُْ " ٖلى ُػب 

  .ٖالٍ ؤَظا ما حهمىا مً ٧ل ما ؤوعصهاٍ  ،يُاٖهم...( 

   و٧لمت  ،ٖلى يُإ بجي ظٟٗغ والخؿيُحن  ىاؾخىلا" بجي خغب" نَّ ؤًىعص البلذي

اث وو٢اج٘ هَّ بؤي  ،٢امذ وب٣ُذ ؤؾخىلذ ؤي ؾُُغث و ا ه ٧اهذ َىا٥ مىاٖػ

خغب بلى و٢ذ الغواًت ٖلى جل٪ ال٣غي والًُإ ٢بُلت ؾدُالء اهتهذ باخضار ؤو 

  . التي ٧اهذ لبجي ظٟٗغ والخؿيُحن

 غيت الؼعٍب ٞحها بما بغابٜ املٗغوٞت والجخٟت وصانو مؿخىعة  ؤن ٦ما ٍى ،   ٖو

ب٘ ا وزلُو و٢ضًض وزى٫  ونٗبر وال٣ًُمت و٧لُتوحجغ  والىٍى حَر  ؤمال٥ هي ٚو

ض بجي وصًاع ُْ  الى٢ذ بلى وظىص وامخضاص آزاع ٞحها ولها . الُىم َظا بلى خغب مً ُػب 



 الحجاز في المصادر والوثائق التاريخية ما قبل اإلدالم إلى وقتنا الحاضر   ُزَبْيد

 

  

  37 
 

ظا ، الخايغ   ؤزبدخه ما َو
 
سُت الىز٣ُت هها  املٗىىهت َـ3391 ؾىت املاعزت الخاٍع

ضال خضان ببُان ُْ  .  خغب وؤُٖان  مكاثش ًض ٖلى بُجهم وجسهُهها ًتُؼب 

غة الػغب )املخىفي غام   : 1ٌ ( 334ًلٌى الهمضاوي في ضفت حٍؼ

ؤما خ٣ل نٗضة ٞةهه مستز٫ مً بلض َمضان ولظل٪ زبر في ٦خاب لاًام ومضهُت زىالن )

ت الُٛل مً ٢غب نٗضة ، ونٗضة بلض الّضباٙ في الجاَلُت  الٗٓمى نٗضة وؤخضزذ ٢ٍغ

ل  ، الجهالء وهي في مىؾِ بلض ال٣ّغ  مئت  زمـ بلىعبما و٢٘ ٞحها ال٣ّغ مً ؤل٠ َع

ُه ٢غي وػعوٕ  م ال٣ٟلت وؤما ْاَغ زىالن ٞهى ؤؾل ٞو بضًىاع مُى١ ٖلى وػن الّضَع

ي وؤبظع مشل ظبل طزاع مً الجبا٫ التي ف.... ، وؤ٣ٞحن وظبل ؤبظع مشل ظبل  وؤٖىاٝ

غوة وهي ؤعى ؾُل وآباع وال جهغ ٞحها بال  عئوؾها املاء واملغعى والّؼعٕ وال٣غي واملى٢غ، ٞو

لُه ؤٖىاب والخاه٤ وعخبان ؤو بالٗكت والبُىت ٟٞحها ُٚى٫ و  صًت نٗضة صّماط ٖو

ل٣اٍ مً إو والخ ت ٍو
ّ

ؿل٪ في البُىاث في ؤؾٟل الٗك صًتهم واصي ؤو ٍاث و٢ًان والُٛل َو

مّضَما مً ا خهل بهما ؾُل الّصخً وواصي ٖالٝ ٩ٖىان ٍو ً، ٍو ملٛغب واصي عبُ٘ ووؿٍغ

الٝ زحر   ؤو ٖو
 
 وماقُت

 
 وؤٖىابا

 
ا  وػٖع

 
ا زحرا  وؤ٦ثَر

 
ى لبجي ٧لُب  صًت زىالن ؤ٦غمها ٦غما َو

بلض ؾاب٣ت مً  بلىصًت بال٣ٟاعة مً ؤؾٟل البُىت زم و وججخم٘ مُاٍ َظٍ لا  ، والهٗضًحن

ىن مً آ٫ عبُٗت بً ؾٗض لا٦بر بً زىالن  1 : ؾا٦جها هجغان نٗضة بلىَمضان زم  ُّ لا٦ُل

غؾم ظمإ ٢باثل مً ال٨إل ومً َمضان ومً ؾٗض بً ؾٗض ومً باقي بُىن زىالن  ٍو

ا  حَر حها بِذ مً لا  ،ٚو ل والٗكت لبجي ؾٗض بً ؾٗض ؾغوم زىالن  بىاءٞو ُّ ، البُىت والٛ

بر ولازباب لبجي ؾٗض، الخايىت ونبر لىاصٖت ًّ  ملؿلم وؾبا١ مً بجي ؾٗض، الخبذ  وخ

اٞت ؿىم لىبي ؾٗض ٚع ، وبىنان لبجي ظماٖت مً زىالن ولبجي عقىان بً  ، ٢غاّ َو

، ٢ُىان وؤهاُٞت  صٞا لبجي زىع ولاب٣ىع وعاػح وصٞا لىبي صخاع بً زىالن بلىزىالن ؾغاتها 

،  ، ٖغاف لبجي بدغ مً آ٫ عبُٗت ، ُٚالن لغاػح مً زىالن لهم ولبجي خظًٟت ولاب٣ىع 

                                                           
3
غة نٟت  ل مُبٗت ،( َـ114: املخىفى) للهمضاوي الٗغب ظٍؼ  .334 م ، م 3884 لُضن، - بٍغ
1
 ؾا٦جها : في لانل ؾا٦ىىَا . 
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م لاصًم مً زىالن ت وسخت لبجي بكغ وبجي ٌٗى٤ َو ، ؾا٢حن لبجي ؾٗض بً ؾٗض وبجي  ٢ٍغ

، جًغإ لبجي  ، ٖٟاعة وخُضان لبجي قهاب بً الٗا٢ل مً ٦ىضة ؤخالٝ آ٫ عبُٗت قهاب

٪ لبجي خمغة، مً ؾٗض خمغة ، الٗبالء و٦هالن لبجي خمغة ٦ىا لىبي ؾٗض، الٗغى  ، مَى

،  ، الؿغو وخغظب لبجي حي مً زىالن ٖت ؾى١ مٗضن لخغة، ال٣ٟا لبجي زىع مً ؾٗض

غو وزّغ للّغٖا ٖىمل وبضع لبجي حي زخهاع ، ٞهظٍ بلض زىالن ٖلى خض إلا  ، املظعي ٖو

ا صازلت في تهامت  ؾغاة ظىب وفي هجضَا  بلىالؿّغاة  ىبؼان وؤم جخضم وفي ؤٖلؤوؤٚىاَع

 ًخهل ببلض واصٖت (.

 آزغ :  
 
ىعص هها ؤما بلض َمضان ٞةهه آزظ ملا بحن الٛاثِ وتهامت مً هجض بلض َمضان: )ٍو

والّؿغاة في قمالي نىٗاء ما بُجها وبحن نٗضة مً بلض زىالن بً ٖمغو بً الخاٝ بً 

ه لخاقض  ُّ غب ه لب٨ُل ٚو ُّ ي ما بحن نىٗاء ونٗضة ٞكغ٢ ى مى٣ؿم بسِ ٖغضخّ ٢ًاٖت َو

ب٨ُل الهّم٘ وخض٢ان  ٫ ق٤إو وفي ٢ؿم ب٨ُل بالص لخاقض وفي ٢ؿم خاقض بالص لب٨ُل ٞ

ؿ٨ً َظٍ املىاي٘ بلخاعر ومً َمضان ، وواصي قٕغ  وبئر الٗغم مً قغقي الّغخبت َو

، مجها  صًت ٖٓام ٞحها الّؼعٕو والٗىىب والغّمانؤو ومُغة لٗظع بً ؾٗض بً ؤنبا وبمُغة 

ظع مُغة ؤخّض الٗغب وؤ٢ىهه، ومؿىعة وملر وّبغان وزّجت بلىزاظغ وجى٣لب ٧لها   الخاعص ٖو

بت وجهم ٤(. الخاعص ملَغ  ، وظبل طًبان وق٤ مدهم الكغقي وخغمت وبجىة واملٞغ

غوٖه مً زالزت مىاي٘ مً بلض بجي خ٠ُ مً واصٖت )زم ٌؿغص ٣ُٞى٫ :  زم واصي هجغان ٞو

ا ، والخىاظغ مً واصٖت وبلض زىالن ٞإمَّ  ومً بلض بجي ظماٖت مً زىالن ومً بلض قا٦غ

ٗبت الُماهُت ٞةجها مً قما
ُّ

غبي بلض قا٦غ الك غ ٚو اط مً ؤعى  بلىلي وجغان والؿٍغ صمَّ

جان والُٛل إو زىالن زم ًسغط في الخاه٤ مً بلض زىالن زم ًسغط في لهىة عخبان والخ

والبُىاث وال٣ٟاعة مً بلض زىالن ول٣ي ؾُل ٚغبي نٗضة مً ٖالٝ الب٣ٗت وقٗب ٖحن 

غوة ووٗمان وؤ٣ٞحن ٞاألؾالٝ ٞالٌُٟ ٞالصخً ٞض٢غ  ض وضخُان والخضا٤ً ٞو اع ٞاملىاٍع

ً ٞهٗضة ختى ًًاّم ؾُل  ٞالخبذ ٞبلض بجي مال٪ مً بجي خحى ٞدًبر ٞاألزباب ٞيؿٍغ

اط بالخُبت مً البُىت  ل٣اَما ؾُل ٩ٖىان مً قغقي صماط و٢بلخه ،صمَّ ، وؾُى٫ قغقي  ٍو
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الٗكت زم ًل٣اَا واصي ٦كىع ٞؿُل ظضعة وؤصاوي ؤملر وؤصاوي يضح  بلى٦هالن ًُّٞم 

ا٦غ ول٣حها بال٣ٟاعة ؾُل٨خاٝ ًهب بإؾٟل الخغبا مً واصي هدغص وبلض بجي مً بلض ق

مضَا ؾُل ٢اضخي صًىه والّضخاى والغ٦ب ختى جهب في واصي  ؾاب٣ت مً واصٖت ، ٍو

مضان  لُت والكٟغاث ٖو ً ٞالكمالي مجهما مً الشٍى حن آلازٍغ الٗغى َى مؿُل الٟٖغ

ًاى وب٣ٗت وقغقي بلض ظماٖت مً قمالها والٛغبي  ؿىم َو مجها مً قغقي بىنان َو

ظماٖت وؾغوم بجي  و٢غاٍ وبلض بجي ؾلمان مً بجي خحى وصلٗان وؾغوم والّؿغوم مً بجي

ما م٤ًُ  ، ؾٗض وؤعى بجي زىع  ُٞجخم٘ ٧ل َظٍ املُاٍ مً ؤؾٟل الٗغى ب٣ًُخحن َو

يخهي في الٛاثِ زم ٌٗترى  خ٣ضم في قى٧ان مً ؤٖلى واصي هجغان ِٞؿ٣ُه ٍو بحن ظبلحن ٍو

حٍر مً بالص واصٖت وبلض ًام و ؤو بحن هجغان وجشلُذ  ضصًت مشل خبىهً ٚو ُْ ؾىدان وبلض  ُػب 

 (.لىا حٗظىب وؾىظ٦غ صًاع َاالء ال٣ىم بٗض بن قاء هللا

٣ىم بخدضًض ؤؾماء ال٣غي ٢اثال : )ؤؾماء ال٣غي التي ٩ًىن ؤَلها ظؼؤًً مخًاصًً: ٖضن  ٍو

ؤبحن بحن املغبحن والخما خّمُحن واملالخُحن لدج وؤبحن بحن لانالج وبجي ٖامغ ، نىٗاء بحن 

ضزل ؤَل البلض ومً ج٣دًُ به ضزل مً ججّزع بها م٘ لابىاء ٍو هابُّحن ولابىاء ٍو
ّ

ا م٘ الك

ضزل م٘ الغيىاهُحن ب٨ُل وم٘  بجي قهاب ، زُىان بحن الّغيىاهُّحن وآ٫ ؤبي مُٗض ٍو

حن  ٍغ
ّ

غؾم ، وسخت مً ٢غي زىالن بحن البك املُٗضًحن خاقض ، نٗضة بحن ؤ٦ُل ٍو

والىهُٟحن ٢الىا : و٧ان ؤؾمها في الجاَلُت وسخت ٞلما ونلذ ػ٧اة ؤَلها بلى الىبي نلى 

لؼ٧اة ٢ا٫ : مً ؤًً َظا؟ ٣ُٞل مً وسخت ٣ٞا٫ : بل مً وسخت هللا ٖلُه وؾلم في ؤو٫ ا

مضان ، الجٝى بحن َمضان  بىنان بحن بجي ظماٖت وبجي عقىان ، هجغان بحن بلخاعر َو

جز ، جغط بحن آ٫ مُحر وبحن وؿ٘  ومظحج ، مإعب بحن ؾبإ ومظحج ، ظغف بحن الٗىاسج ٖو

ً ؤعى ٖمان ٧ىعتها الٗ ا ٢غاَا ٞإ٦ثر ، م٨ت بحن الخّىاَحن والجؼاٍع ٓمى صخاع  وؤمَّ

 مجامٗها َغوص مً ؤوصًتها(. 
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ظ٦غ  بجي ظمإ ٣ُٞى٫ :  م ظبل )ٍو
ّ
ٕى الال  صلٕى مٞغ

 
نٗضة وؾغوم َظٍ هي ؾغوم ٢بلت

غح مً بجي ظماٖت مً زىالن(.  الؿُّ

ظ٦غ بج ػ٫ّ  ةطاالٗغ٢ت ه٣ُل في ٖغ٢ت ٖلى واص ُٞه ماء ٦شحر ٞ)زغي ٢اثال : ؤظمإ مغة  يٍو

ت  -بوؿان مً َظٍ الٗغ٢ت  ؾاعث بها  ةطاو٢٘ في املاء ًٖ بٗض بُٗض ٞ -وهي ٧الغو٢ت املكٞغ

، وسج٘ والشٗبان وامل٤ُ٣ والجضلُاث  إلابل ٧ان بخضي ٦ٟتي املدمل مُلت ٖلى الهىاء

اع ماء ٌكل مً نٟان 
َّ
ظٍ املىاي٘ بحن بجي ظماٖت  بلىمىاي٘، وال٣ُ البرصان ههبت َو

 ً واصٖت(.وبحن بجي خ٠ُ م

ظ٦غ بً الغوٍت ٢اثال :  : واصي الّؿغ ؾغ بً الّغوٍت ُٞه الُٗىن  لها مً قمالهاؤو صًت و لا )ٍو

ى مً ُٖىن  صًت الُمً وبه ٢غي ٦شحرة ومىاػ٫ آل٫ الغوٍت للًُاٞت وملً ؾبل ؤو وآلاباع َو

حها مً ظبا٫ مغاص ظبل بغظام مً الؿغ ٤، ٞو ، ومىاػ٫ آ٫ الغوٍت بإٖٟاٝ وخظان  الٍُغ

حر طل٪ وؾ٨ىه م ت ٚو حن والبر٦ت وال٣ْغ ُه بٗض طل٪ ٢غي ٦شحرة مشل لاسخٍغ ً الّؿغ ٞو

 مً زىالن ومً ًسلِ مً َظا الجبل املغاصي(.

ضزم ًظ٦غ   ُْ ضزم واصي )وبً الغوٍت ٢اثال :  ُػب  ُْ ، وما بحن بلض بجي مجُض وؤبحن  و٢ض ط٦غهاٍ ُػب 

ز ٖضن بلىصًت املىتهُت طاث الجىىب و مً لا  ٫ واص مجها مً جل٣اء املكغ١ واصي إو ٞ ، خحَّ

اصة ٢ىم مً خمحر ٞجبل نغع مً ؤعى الؿ٩اؾ٪ ٞجبل الخكا مً بلض الؿ٩اؾ٪ 
َّ
ٚ الغَّ

ٗغ مً بلض ال٨إل وسخالن وصال٫ ومُخم جبن مُخم ٞبٗضان
ّ

     ، وهي جبن  ، وعٍمان والك

٨ٗغ مٟطخى َظٍ املُا بًا ت مً ظبل الخَّ جَّ
َّ
  واصي لاخىاى  بلىٍ الّغوٍت ٚحر جبن لدج والش

اؾ٪(.
َّ
 مً الؿ٩

بُىن وؤٞساط  جم ط٦غ ا َظا بىاُالٗت والبدض في الىهىم الؿاب٣ت وبًغاصَا في ٦خاملمً 

غة الٗغب وقُىر وصًاع وؤوصًت ٢باثل زىالن ال٣دُاهُت  وإلا٧لُل في ٦خاب نٟت ظٍؼ

 .  ٌ  114للهمضاوي املخىفي ؾىت 
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ه بظوي لاخؿابًلٌى اللغؾبي في هخابه الخػٍغف    باألوؿاب والخىٍى

الب ) : 1ٌ( 551) املخىفي ؾىت وؤما ؾٗض بً ؾٗض بً زىالن ، ٞمً ولضٍ خاعر ٚو

وؾمه٪ و٢ُم ٞضعط جُم ومً ولض ؾمه٪ بً ؾٗض بً ؾٗض ؤَل الخبِض وؤَل مُٝغ 

غ وآ٫ ؤ٦غم وؾلمت وؾمه٪ َاالء ٢اصة بجي ؾٗض ، ومجهم ؤَل الٗغط  بىى ؾلمت وآ٫ ظٍغ

اص بً ؾلُمان بً الٟاخل بً خاعر بً ؾٗض بً ؾٗض بً زىالن ، ومجهم  ومً ولض ٍػ

اص بً ؾلُمان ،  مدمىص بً ٖلي بً ٖمغو بً ظابغ بً ٖمغو بً مؿاٞغ بً ٖمغو بً ٍػ

اص بً ؾلُمان، ومجهم  ضومجهم الٗبضلُىن بىى الجُاص بً ٍػ ُْ اء  ُػب  ضصَم َػ بً الخُاع ٖو

ضالخؿحن ال ؤبى زلشماًت ؾُضَم ًدحى  ُْ ض ُؼب  ي ، ومً بجي ٖبض هللا بً الخُاع ٖمغو بً ًٍؼ

٦بر بجي ؤ بً الجُاص و٢ض عؤؽ ولم ًلبض في عثاؾخه ختى ًَٗ في بجي ٚالب و بً ٖبض هللا

اص   بلىبىى خغب ٣ٞهضث  ....الخُاع في الدجاػ لى٢اج٘ و٢ٗذ بُجهم وبحن الغبُٗت وبحن ٍػ

الٗغط وؤما بىى ٚالب ٣ٞهضث ظبل ٌؿىما وواصي هسلت ، ٢ا٫ ال٨العي : ٧ان ؾبب 

هم جداعبىا َى وازىتهم بىى عبُٗت بً ؾٗض بً ىالن اجز بًاهخ٣ا٫ بجي خاعر بً ؾٗض ا

زىتهم بىى ٚالب بً ؾٗض بً بالدجاػ َم و  بلىهخ٣لىا ازىالن و٦ثر بُجهم ال٣خل بهٗضة ٞ

 بلىزىالن ؾىت بخضي وزالزحن ومئت ٞجزلذ بىى ٚالب بالٗغط وؾاعث بىى خغر  -ؾٗض بً 

ج ىت ٖو ُٓم ، وؤظلبتهم ٖز ؤٖغاى مغث وبها ؾلُمان ومٍؼ ا ة ومغة ٖو جها بىى خغر وؾ٨ىَى

و٦ظل٪ ٖلى ؾلُان  ، بلحهم مغاعا مً الدجاط ٍ، و٧ان لهم ٖلى الخلُٟت ما٫ الٗغا١ ًجبا

اث وجسل٠ مً جسل٠ مً بجي خاعر وبجى  ؤمحر الخغمحن بلُه وظبل ٖغوان في ؤٖلى ٖٞغ

ٚالب في بلض زىالن في ْل الخاعر بً ٖمغو و٦ىٟه ومً ولض ٚالب بً ؾٗض بً ؾُٗض 

بًُ في بجي خمغة ووؿُم بً ٚالب والٗبضًىن بىاصي ؾغوم ؤر وؾبُل زالزت م٣ِـ وزبح

ض بً الٛالبي: َى ؾغوم بً ؾٗض  ، ومجهم ٣ًى٫ ٖمغو بً ٍػ

ْغم ٖمغة زا٢ِب  بلىباَم        ؤؾٗض  وؿِذ     بلىوي   بو 
 
 وؿب مً ز

                                                           
ه بظوي لاخؿاب  3 ٠ باألوؿاب والخىٍى بي  ؤبى  ،الخٍٗغ  . 80م  ، 3ظؼء  ،خؿً الُمجي ال٣َغ
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 م٣ِـ مً ؾاللت ٚالب
 
ا ُّ حي        وخ  ؾغاة  بجي  ظبر  ووؿُم   ازىَّ

ُ٘ املىا٦ب  بطاؤال٥ بىى الؿاصاث مً آ٫ ٚالب         اٖخ٣لىا مجها ٞع

ىالن ٞهى ناخب ُٚالن وله مً الىلض خاعر والخ٤ وملخ٤ بؿٗض ومىبت زوؤما عقىان بً 

٦ثر َظٍ البُىن بخمُم زغظىا م٘ بجي خ٤ بً ؤوزىلي ٞمً ولض زىلي بيذ في بغؾم و 

و ؾُضَم ملا َاظذ الٟتن بحن بجي حي زىالن مٛايبحن لبجى زىالن، وطل٪ مال٪ بً ٖمغ 

: ال ؤؾ٨ً بلض زىالن بٗض  لضاثغة ٖلى بجي حي ٢ا٫اٖخهغتهم ٞلما و٢ٗذ اوبحن بجي ؾٗض 

، و٧اهذ بيذ زاله زالض بً ٢ِـ جدخه وزغظذ بىى ملخ٤ بً  زالض بً ٢ِـزالي 

 هدؿب ٞحهم وؤما لاػم٘ بً زىالن ٞهى ناخب خغم وله مًبٖجز بً واثل و  بلىعقىان 

بض هللا وسٗال  مغو ٖو م مغوان وال٨غب ولاقٝغ وخصخى ٖو الىلض ٖكغة ٧لهم له ٣ٖب َو

محرة الىاؾ٪ ػم٘ لا : قهاب بً  ، و٧ان مً ًجهل وؿب بجي قهاب في ٦ىضة ٣ًى٫  ٖو

غ وال٨غب  ك٨غ وهىع وزالض ظَى جٗله الىلض الٗاقغ ٞمً ولض خصخى لاػم٘ مال٪ َو ٍو

ا، ومً مغان  ولاخىم ٖلى وػن لاملى٥ مغان جيؿب  بلىي و و الحهم ٖعب، واليؿب  الٖغ

لي وؾٗض وظان٘ ٦بر يُٗت زىالنؤ، ومجهم  ال٣ـ املغاهُت  ، وله مً الىلض َال٫ والٛال ٖو

، واليؿب مً قغخبُل في بجي ههغ بً ظماٖت بً  ، ٞىلض َغع قغخبُال وظامٗا وظابغا

ب  توخبِب ووالُ، ومً ولضٍ خظًٟت  قغخبُل بً َال٫ وؤما الٛال ٞهى بٛحن معجمت ٍغ ٖو

ٌ وسٛال و ؤو ؤما عاػح بً زىالن ٞله ٖكغة  ٍى ض ٖو ، وهىي وظضا٫ ووُٗم  اٍ وبغي بىاالص مٍؼ

ض وخضًغ وآ٫ مؿلم بً ٖباص بً عاػح  مغو ًٍؼ : ووُٗم ٞمً  ٦ثر مً زمـ زىالن ٢الىاؤٖو

، وزبروي بٌٗ  ، ٣ٞالىا وُٗم بً سٗالن بً عاػح ولض الغبُٗت بً ؾٗض و٢ض صزل في عاػح

حن بهٗضة ؤن عبُٗت ٌٛلٔ في ٢ى٫ ٖمغو ٖلى وُٗم  ٤ ؤباٍ وُٗم:ؤالخمحًر  هه بٗلي ٖو

اعا م ًىم  ؾ  ُْ  ٗ ُ
٤ّ ؤباٍ و لي        ٖو ْٗ ٟا ٞجا   ِلب  ُْ  ٗ ُ

 ولضها  و

 وجاب٘ ؤباٍ ًىم ظاء بلحهم         وؤنبذ واٞض ٞحهم وخاعا
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ؿغ وؾؤو ما صخاع بً زىالن ُٞه ؾبٗت ؤو  ل٣متالص خاصع َو امغ ٖو اع١ ٖو ، ٞىلض  بُل َو

خاصع وؾٗض بً خاصع الٟاَمُحن مً ؤَل الٗؿت وؤزىالهم بىى ؾٗض بً ؾٗض بً خاصع 

  وخانبت مً ػمان املبٌُِ ببغاَُم بً مىسخى الٗلىي ؤًام املإمىن 
 
ال  ، و٧اهىا صَغا

ىن بال بج  . ؾٗض بً ؾٗض( يٌٗٞغ

 :  ٌ 345 ؾىت الجامؼ البؿخان هخاب ضاخب لاضفهاوي ًظهغ

حها)  لي قبِب زغط ٞو ُْ  
٣ ُٗ   ال

 
 ٞجاػ ، للخاط خغب بىى ٞخّٗغيذ بمهغ، الخاّط  ٖلى ؤمحرا

 ٞسل٘.  عئوؽ[ و] ؤؾاعي  ومٗه مهغ بلى وصزل الجبا٫، بلحهم ونٗض بلحهم وهؼ٫   لهم

ض٫.  (٧اٞىع  ٖلُه ا في خغب ب٣اء ٖلى الىو ٍو ا ٦ما واملضًىت م٨ت بحن صًاَع  جظ٦َغ

سُت املهاصع ظا ، واملخٗا٢بت املسخلٟت الخاٍع  ٖلى َظا ٦خابىا في ٢لىاٍ ما ًا٦ض الىو َو

ا خغب وظىص ش في الٟاٖل وصوعَا لاخضار في وجإزحَر  .الدجاػ مً الب٣ٗت َظٍ جاٍع

 آزغ  في هخابه البؿخان الجامؼ ؾىت  
ً
 ٌ :  345ًىعص لاضفهاوي هطا

حها) ل٪ ، والكام ، الٗغا١ خاّط  و٢دُان ، وؾىبـ ، خغب وبجي ، بٖػ  ؤزظث ٞو  زل٤ َو

  .( الىاؽ مً ٦شحر

 مً ُؾ 
 
با  ومً املٗغوٝ ؤن ٖػ

 
ضم ، وبىى خغب َم ُْ ل ُْ في َظا الىو وهي مٗغوٞت ٦ما في  ُػب 

الىهىم التي ؤوعصهاَا وا٢ٗت ٖلى صعب الخاط و٧اهذ جدهل ٖلى الجبا ٖلى مغوع 

الدجاط ، وؾىبـ َم مً َي ، و٢دُان ٢بُلت ًمىُت ، وال وٗلم مً الىو بطا ما ٢امذ 

َظٍ ال٣باثل بمٟغصَا ؤو مجخمٗت في خل٠ في ؤزظ خاط الٗغا١ والكام ، و٢ض طَب ظغاء 

 ظا لازظ هاؽ ٦ثر ؤي ضخاًا ٦شحرة .   َ
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غي  غي ملدمض أبي اللاؾم الخٍغ امللامت الؿُبت مً ملاماث الخٍغ

(446 ٌ– 516 : )ٌ 

ى ًظ٦غ  في بإؾلىب ؤصبي بُلٜ َم ًىعص الىو ط٦غ بجي خغب بحن م٨ت امل٨غمت واملضًىت َو

  الخغمحن ٣ُٞى٫ : "خ٩ىبلى خه لعخمٗغى 
ُ

ًُ  الخاعر ُذ :  ٢ا٫ َّمام   ب ْٗ ُذ  خحن   ؤظم  ِْ  ً ٢ 

ْمُذ .  الدّج  مىاِؾ٪  
 
  وؤ٢

 
اِث٠ ّج  العّج  ْو

ّ
  ؤ٢ِهض   ؤْن .  والش

 
ت ب  ُْ ت   م٘.  َ 

 
ًْ  ُع٣ٞ جي م   ب 

 
ت ب  ِْ  

.  ق

ٟى الّىبيّ  ٢بر   ألػوع  
 
هُ

ُ
ًْ  وؤزُغط  .  امل بُِل  م

 
٢  ًْ ٟا حّج  م  .  وظ 

 
ْعِظ٠

ُ
  املؿاِل٪   بإّن  ٞإ

 
غة ِٚ .  قا

ب   غ  حِن  ٖو م    الخغ 
 
ٟا١   بحن ِٞدْغُث .  ُمدكاِظغة

ْ
جي بق

ُ
ّبُ

 
ك ىا١  .  ٌُ

ْ
جي وؤق

ُ
ُ

ّ
يك

ُ
٣ي   ؤْن  الى.  ج

ْ
ل
ُ
 ؤ

ْوعي   في ةِ  وحِٛلُُب .  لاؾِدْؿالمُ  ع  ٍِ  ِػٍاع  ِه  ٢بِر ُْ ْمُذ .  الّؿالمُ  ٖل خ  ْٖ   ٞا
 
ة ض  ْٗ   وؤٖضْصُث .  ال٣ُ

 
ّضة ُٗ .  ال

  وِؾْغُث 
 
ت

 
٣

ْ
ىي  ال والُغٞ

ْ
ْغظت   ٖلى هل جي.  ُٖ

 
ب   في واله جت   وال جإٍو

ْ
ىا ختى. ُصل ُْ جي واٞ   و٢ض.  خْغب   ب 

ًْ  آبىا  . 3"  خْغب   م

ى ًطف  توكاٌ ضاخب املجمىع اللفُف َو املخىفي  صًاع خغب الدجاٍػ

 :  2 َـ 515ما بػض 

في  ،خضزجي الكٍغ٠ ًخي بً ٖبض هللا مً ولض ظٟٗغ بً مدمض الهاص١ ٖلُه الؿالم "

ٗه لم ؤخٟٓه ٓم الظي ًىلض  ،ٖالَا ًغي الغاجي بدغ ظضة ؤومً : "  بؾىاص ٞع ى الُم لٖا َو

٣ظٝ الٗىبر  ٗت  ،الجخٟت  بلىومجها  ،الضع ٍو ض  ،اء بى لا  بلىومجها  ،وهي ّٚىاء مَغ  ،وؾ٣ُا ًٍؼ

ومىه  ،وال ال٣اثٌ الٗضًم  ،لِـ بالٟاثٌ الٗمُم  ،والىاؽ ٞحهما في ٢اهذ مً الِٗل 

م َاثٟت مً الٗغب لهم ِطمام وبهم  ،وهي مً ٢ُاج٘ بجي خغب  ،الٗغط  بلى هخٟإ . اَو

 "....بلخت الغوخ بلىومجها 

                                                           
3
غي ، باب الُُبُت ، الجؼء لاو٫ ، م   غي ، ملدمض ؤبي ال٣اؾم الخٍغ  . 74م٣اماث الخٍغ
1

ُب ًخي جد٤ُ٣.  لاُٞسخي الخؿُجي مدمض بً مدمض الضولت محنؤ   وال٨ٟغ لاصب في جغازُت مسخاعاث الل٠ُٟ املجمٕى ، الجبىعي َو

  . 168-167 م.  َـ3415 ، 3ٍ  ، والخًاعة
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 :1ٌ(685 - 611)ض لاهضلس ي ُبً ؾػكض حاء في هخاب "وشىة الؿغب " ال 

ض)ومً ٢باثل مظحج :  ُْ وبلى آلان مجها  ،ولها نِذ  ،: مً ٢بُل ٖمغو بً مٗضي ٦غب  ُػب 

  .٣ًا٫ لهم : بىى خغب( ،ظم٘ ٦بحر ٢ض هؼلىا بحن م٨ت واملضًىت 

   
ً
2ٌ(  711-612غً الخمضاوي ) وطهغ اللللشىضي هلال

في وؿب خغب ما ًلي  

 " الدجاػ ٖغب في" لابهاع مؿال٪" في وط٦غ :
 
م ولم ،"خغبا :  ٢ا٫ وزم ، ٢بُلت بلى ٌَٗؼ

ض:  ومجهم:  ٢ا٫ زم ، هللا ٖبُض وبىى ، مؿغوح وبىى ، ؾالم بىى:  بُىن  زالزت وهي ُْ  ُػب 

م ، ٖمغو  بىىو  ، الدجاػ   الٗغب ؤ٦ثر مً َو
 
  وؤ٢ىاَم ٖضصا

 
 ظمُٗهم ومؿا٦ً عظال

 .الدجاػ

 غً الخمضاوي )
ً
ضما ًلي في وؿب 1 ٌ(711-612وطهغ اللللشىضي أًػا ُْ  ُػب 

ض بىىاملظحجُت :  ُْ  في وظٗل ، ال٣دُاهُت مً الٗكحرة ؾٗض مً بًُ ، الؼاي بًم - ُػب 

ض الٗبر ُْ  ُػب 
 
م ، لهلبه الٗكحرة ؾٗض ابً َى ا  ، الٗكحرة ؾٗض ابً نٗب بً مىبه بىى َو

ٗٝغ ، املهملت الؿحن خٝغ في ط٦ٍغ ٖىض وؿبه ًإحي الٗكحرة وؾٗض ض َو ُْ ضب َاالء ُػب  ُْ  ُؼب 

ى ، ٦برلا ض َو ُْ لحهم :لابهاع مؿال٪ في ٢ا٫. الدجاػ ُػب   مً املهغي  الخاط صع٥ ٖو

 .عابٜو  الجخٟت الى اءغ ٟاله

ض)ومً  :خغب  في 4ٌ( 818 – 732ابً زلضون ) أكىاٌ ُْ بالدجاػ بىى خغب  ُػب 

 . بحن م٨ت واملضًىت(

و٢ا٫ في ط٦غ بجي ظٟٗغ : )٢ا٫ ابً الخهحن في طًله ٖلى الُبري : صزلذ املئت الغابٗت 

اؾت ٞحها بحن بجي  ،والخُبت باملضًىت للم٣خضع  ٢ا٫ : وجغصصث والًت بجي الٗباؽ ٖلحها والٍغ

                                                           
3
 . 141-143، الجؼء لاو٫ ، م  (685ٌ - 630) لاهضلسخي ضُؾٗ إلبً"  الُغب وكىة 
1
٠ ب٣باثل ٖغب الؼمان  ، ال٣ل٣كىضي ، م    . 111-٢111الثض الجمان في الخٍٗغ
1
ت في لاعب جهاًت   . 168، ال٣ل٣كىضي ، م  الٗغب ؤوؿاب مٗٞغ
4
ش ابً زلضون ، الجؼء الؿاصؽ ، م    . 319. الجؼء الغاب٘ ، م 8جاٍع
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بىى خؿحن وبجي ظٟٗغ بلى ؤن ؤزغظهم بىى خؿحن ٞؿ٨ىىا بحن م٨ت واملضًىت زم ؤظالَم 

ضخغب مً  ُْ  بلى ال٣غي والخهىن( . ُػب 

ضبني خغب مً وفي مظحجُت  ُْ َب ٌ  ػ  ض)ومً الُيب٘ بلى بضع وهىاخُه مً :  ًلى ُْ بخضي  ُػب 

 .ولهم م٘ لامغاء بم٨ت مً بجي خؿً خل٠ وماازاة ( ،بُىن مظحج 

 ٌ غي ) ًلى ما ًلي : وؤما نٗب بً ؾٗض  1ٌ( 733-677شهاب الضًً الىٍى

ضٞال٣ٗب مىه في  ،الٗكحرة  ُْ ضؾمه مىبه وبلُه ًغظ٘ ٧ل او  ، ُػب  ُْ حهم ٖضة ؤٞساط 1ي ُػب  ٞو

م و٢ُل للٟسظ  حَر ضمجهم بىى خغب ٚو ُْ م بىى مىبه لا٦بر . ُػب   َو

ظهغ بً فػل هللا الػمغي     زالزت بُىن : بىى مؿغوح ؤن ٢بُلت خغبَـ( 749-711) 3ٍو

م ضومجهم  بىى ؾالم وبىى ٖبضهللا َو ُْ م مً  ُػب   ؤالدجاػ وبىى ٖمغو َو
 
٦ثر الٗغب ٖضصا

 
 
ضا  باَكت ٍو

 
  ن ٣ًى٫ وعابٜؤ بلى ،وؤظغاَم عظال

ُ
ضل ُْ  . الدجاػ ُؼب 

سُت للىهىم ٢غاثدىا ومً ، الُمً ٖغب ؤنل ٢دُان نب وؤ٢ى٫   واملخإزغة املخ٣ضمت الخاٍع

ض ٢بُلت ؤنجبحن لضًىا  ، بُجها ُٞما وامل٣اعهت ُْ ت ُػب   . ٢دُاهُت ٢بُلت الدجاٍػ

ضصًاع   ُْ َب ؼي املخىفي ؾىت  ػ   َـ :  845خؿب امللٍغ

ؼي في ٦خابه غاب البُان" ٣ًى٫ امل٣ٍغ غاب مً مهغ بإعى ٖما وإلٖا  الهٟغا ومً: ) 4" لٖا

ضل وعابٜ الجخٟت بلى ُْ  ( .الدجاػ ُؼب 

ضمً الىو هٟهم ؤّن صًاع  ُْ  بغابٜ بلى الجخٟت و٢ض ط٦غ   الشالزت  ُػب 
 
حكمل مً الهٟغا مغوعا

 باالؾم.  

                                                           
3
غي ، جد٤ُ٣ الض٦خىع مُٟض ٢مُدت ، والض٦خىع خؿً هىع الضًً ، م    .137جهاًت إلاعب في ٞىىن لاصب ، قهاب الضًً الىٍى
1

ض زىالن و   ُْ ض مً ابىاء نٗب بً ؾٗض الٗكحرة ، ٞهىا٥ ُػب  ُْ ضلِـ ٧ل ميؿىب الى ُػب  ُْ الُاثُت وػبُض وؿبت الى م٩ان مٗغوٝ في  ُػب 

ض الخىالهُت ؤو املظحجُت. ُْ  الُمً ال ًىدؿبىن الى ُػب 
1
 ٖامغ ص٦خىع  ج٣ضًم و٫ لا  الجؼء ، مهاعلا  ممال٪ في بهاعلا  مؿال٪ ٦خاب مسخهغ( َـ749 ث) الٗمغي  هللا ًٞل ببً الضًً قهاب 

 . 111-117 م ، الىجاع 
4

ؼي  الضًً ج٣ي ، الٗبُضي الخؿُجي الٗباؽ ؤبى ال٣اصع، ٖبض بً ٖلي بً ؤخمض   واؾُىن  ٞغصهاص:  املد٤٣،  (َـ845: املخىفى) امل٣ٍغ

 . 41، م  3، ظؼء  م 3847 ٖام ؤملاهُا ، ظىجىجً:  َبٗت ، (ؤملاوي مؿدكغ١ ) Ferdinand Wüstenfeld ُٞلض
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ً
حر بغ٧اث بً خؿً بً عجالن ؤمحر م٨ت  وكاٌ أًػا ً الضًً ؤبى َػ ٠ ٍػ  ،: )بٗض الكٍغ

 ملداعبت بكغ مً بُىن خغب 
 
 .3ومىاػلهم خى٫ ٖؿٟان( ،بخضي ٢باثل مظحج  ،بٗشا

ومً الىو وؿخض٫ بهه ًيؿب ٢بُلت بكغ بلى خغب ومؿا٦جها خى٫ ٖؿٟان وهي مٗغوٞت 

يؿب   الى مظحج  . بكغ بلى ًىمىا َظا ٍو

 الهمضاوي : املإعر اليؿابت أضل كبُلت خغب خؿب عواًت 

ابتها الُمً لؿان)ؤما     نَّ ب٣ًى٫ :   1الهمضاوي ٣ٌٗىب بً مدمض ؤبى ووؿَّ
 
 هي َظٍ خغبا

 ةنٗض بالصَا مً َاظغث اليؿب ٢دُاهُت ًمىُت زىالن بً ؾٗض بً ؾٗض بً خغب

:  جد٤ُ٣ مدمض ٖلى لا٧ٕى 398م  3الجؼء  ٧لُلإلا ه٦خاب في وعصو٢ض  ،  َـ313 ؾىت

ظٍ)  ؾٗض بً الخاعر:  زىالن بً ؾٗض بً ؾٗض الصؤو  زىالن بً ؾٗض بً ؾٗض ؤوؿاب َو

الب ، ؾٗض بً وخغب ،  خغب الصؤو و .  ؾٗض بً و٢شم ، ؾٗض بً وؾمه٪ ، ؾٗض بً ٚو

  الٟاخل:  هٟغ ؤعبٗت ؾٗض بً
 
  ومال٩ا

 
امغا اص الصإو ٞ ٣ًى٫  نؤ بلى والُٟاى ٖو  :  ٍػ

 
 ٖمغا

م الخُاع بً هللا ٖبض الخُاع ولض ومً والخُاع ضو  ، الٗبُضًىن  َو ُْ  ٖضص ٞحهم الخُاع بً ُػب 

اء ضال ًخي الخؿحن ؤبى الُىم وؾُضَم زالزماثت َػ ُْ  بال جؼوط ال خغب وبىى ٢ا٫ ؤن بلى يُؼب 

 
 
  ؤو مجها عظال

 
 هي خغب بً ؾٗض بً ؾٗض بً زىالن  ٢بُلت ًمىُت )....(  ٢غقُا

 
ؤن خغبا

                                                           
3
ؼي  ، الجؼء الؿاب٘ ، م    . 107املهضع الؿاب٤ للم٣ٍغ
1
ابً الخاث٪ الهمضاوي ، الخؿً بً ؤخمض بً ٣ٌٗىب ، مً بجي َمضان ، ؤبى مدمض ، ماعر ، ٖالم باألوؿاب ٖاٝع بالٟل٪ والٟلؿٟت  

ولاصب ، قاٖغ م٨ثر ، مً ؤَل الُمً ، ٧ان ٌٗٝغ بةبً الخاث٪ ، وباليؿابت وبةبً طي الضمُىت بً ٖمغو ، ولض ووكإ بهىٗاء وؤ٢ام 

اص الى الُمً ، ٞإ٢ام في مضًىت نٗضة ، وهجا قٗغاءَا ، ٖلى م٣غبت مجها في بلجت   ، ٖو
 
اٝ البالص ، واؾخ٣غ في م٨ت ػمىا ضة( َو )ٍع

 ٢ُل : ٖغى ٞحها بالىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم ، ٞدبـ وه٣ل بلى سجً نىٗاء مً جهاهُٟه : )لا٧لُل 
 
ر( في  –ٞيؿبىا الُه ابُاجا

ر ( في الُمً ، ٦خب ٖىه  –٘ مجها : لاو٫ والشاوي والشامً والٗاقغ ، و)ؾغاثغ الخ٨مت اوؿاب خمحر وؤًام ملى٦ها ، ٖكغة ؤظؼاء  ، َب

ج( ٧ان بٖخماص ؤَل الُمً 3951خؿحن الؿُاغي ، في مجلت إلاًمان )ؾىت  ( و )ال٣ىي( و)الِٗؿىب( في ال٣سخي والغمي والؿهام ، و)الٍؼ

غة الٗغب غجحن  -ٖلُه ، و)نٟت ظٍؼ ال٨ُمُاء والُبُٗت ، و)لاًام ( و)الخُىان املٟترؽ( و)صًىان قٗغ( في ر( ، في  –ٍ( و٦خاب )الجَى

 ٌ 461 ؾىت املخىفي لاهضلسخي ناٖض بً ال٣اؾم بيؤ ل٣اضخيل لامم َب٣اث ٦خاب ناخب ط٦غ و٢ضه٣ال ًٖ الؼع٦لي ،   -ؾخت مجلضاث

ى  الخؿحن بً ؤخمض  الٗغب ؤقغاٝ ؤخض ، الضمُىت طي بةبً املٗغوٝ إلا٧لُل ٦خاب ناخب الهمضاوي مدمض ؤبا ؤن ، 59-58 م ، َو

بً ٣ٌٗىب بً ًىؾ٠ بً صاووص بً ؾلُمان املٗغوٝ بابً الضمُىت ، بلى ؤن ٣ًى٫ : "بؾخسغظذ وؿبه مً ٦خابه املٗغوٝ باإل٧لُل 

 " ووظضث بسِ ؤمحر 
 
ى ٦خاب ُٖٓم الٟاثضة ٌكخمل ٖلى ٖكغة ٞىىن " و٢ا٫ اًًا لاهضلـ املال٠ في ؤوؿاب خمحر وؤًام ملى٦ها َو

 ٌ ". 414الخ٨م املؿدىهغ باهلل بً ٖبضالغخمً .... جىفي بسجً نىٗاء ؾىت 
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َـ بٗض خغوب َاخىت بحن 313بالُمً ؾىت  ة٢دُاهُت اليؿب َاظغث مً بالصَا نٗض

ؾخ٣غث في ؤعى الدجاػ بحن م٨ت امل٨غمت اٖمىمتهم الغبُٗت بً ؾٗض و  ؤبىاءخغب و 

  واملضًىت املىىعة
 
با ولٗلَّ ؤن مً ق٪َّ في ٦خاب  ،( في بضاًت ال٣غن الشالض الهجغي ج٣ٍغ

ٖتراٍ الك٪ُّ ألهه ٧ان ٢ض بجى اإلا٧لُل للٗالمت املاعر الهمضاوي لم ًإِث بجضًض ٖىضما 

ام ومؼاٖم ٢ضًمت وظهذ بلى الخؿً  هٓغ جغظمخه( اؤخمض الهمضاوي ) يبؤق٩ى٦ه ٖلى ؤَو

م  ،ناخب ٦خاب إلا٧لُل  لى الٚغ مما وظه بلى َظا الٗالم مً تهم ٞةن ٦خابه ؾال٠ ٖو

 
 
 ومغظٗا

 
ش ولاوؿاب قإها  ؾخمض مىه الباخشىن ا ،الظ٦غ ٌٗخبر مً ؤظل ٦خب الخاٍع

ش اواملاعزىن واليؿابت و  ؾخضلىا بما وعص الحهم مً ٦خبه ومالٟاجه ُٞما ًخٗل٤ بالخىاٍع

ا  حَر  . ولاوؿاب ٚو

ً في وؿب خ  غب ومنهم  :   أكىاٌ بػؼ املإعزين املػاضٍغ

 غً الهمضاوي1البالصي 
ً
ًمىُت  ،: بن خغب هي خغب بً ؾٗض بً ؾٗض بً زىالن  هلال

 َـ . 313َاظغث مً بالصَا نٗضة ؾىت  ،٢دُاهُت اليؿب 

ى ًخدضث  2 الضهخىع/ فائؼ البضعاوي تاليؿاب أن كبُلت خغب زىالهُت  غً وؿب خغبَو

فينؾخلغث ما بين الخغمين اكدؿاهُت ًمىُت   . الشٍغ

 ازغ ال٣غن الشاوي الهجغي و آفي 
 
ا  ٢ٍى

 
ا  ٖكاثٍغ

 
وط٦غ زالنت  ،ؾخُاٖذ ؤن جىظض لها ٦ُاها

 َم ؤما ط٦ٍغ الهمضاوي 
 
خغب بً ؾٗض بً ؾٗض بً زىالن َاظغث مً الُمً  ؤبىاءن خغبا

                                                           
3
ا  الدجاػ ٢باثل ومعجم ، 10 – 39 م ، َـ 3404 ، 1 َبٗت ، خغب وؿب ، البالصي ُٚض بً ٖاج٤  حَر  . املال٠ لىٟـ ٚو
1

ش مً ٞهى٫  ، البضعاوي ٞاًؼ   الٗامت لاويإ و٦خاب ،310-307نـ ، َـ3410 ، 1ٍ ، لاو٫  الجؼء، وهجض الدجاػ في خغب ٢بُلت جاٍع

اى ، والٟٕغ والهٟغاء ًيب٘ ؤوصًت في ضة.  91 م ، 3 ٍ ، والخىػَ٘ لليكغ البضعاوي ،ٌ 3411 الٍغ  وفي الٗغب مجلت في م٣االث ٖو

ضة في الترار ملخ٤ ت مٗغو  املضًىت ظٍغ ى ماعر وؤ٧اصًمي )َى ٞاًؼ  بً مىسخى البضعاوي الخغبي مً بجي ٖمغو مً ٖاثلت حجاٍػ ٞت ، َو

ش ولاوؿاب ،  ً للخاٍع مٗغوٝ ٖلى مؿخىي الٗالم الٗغبي ، ؤل٠ ال٨شحر مً ال٨خب التي حٗخبر مغظُٗاث للضاعؾحن واملد٣٣حن والىاقٍغ

 مً ٖلمه ، جم٨ً مً الض
 
زى٫ بلى له ظهىص ٦بحرة في ظم٘ وببغاػ آالٝ الىزاث٤ والخد٤ُ٣ ٞحها وجىز٣ُها ، ٣ٞض اؾخٟاص الباخشىن ٦شحرا

سُت مً هضواث مىز٣ت   مل٩اهخه الٗلمُت ، له ال٨شحر مً اليكاَاث الخاٍع
 
إلاعق٠ُ الٗشماوي ، وبعق٠ُ املد٨مت باملضًىت املىىعة ، هٓغا

خمحز مىيىعي الٗام الٗلمي زُه بُٟضًىَاث ، له م٣االث مهمت في ٖضص مً الضوعٍاث مً مجالث وصخ٠ ، ى  بالخُاصًت ٍو ، َو

 . ناخب صاع وكغ البضعاوي لليكغ( 
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بً ؾٗض  تٖمهم الغبُٗ ؤبىاءزغ خغوب َاخىت بحن بىى خغب و بَـ 313في خضوص ؾىت 

 الخؿيُحن وبجي ظٟٗغ( .  )الدجاػ  وػاخمىا ال٣باثل الٗضهاهُت  بلىعجدلىا اٞ

ضر ؤو في مجلت الٗغب جدذ ٖىىان " خغب ٢بُلت ٢دُاهُت اليؿب و  1خمض الجاؾغوكاٌ 

 زىالن  ".  بلىوؿبها 

ضة بفي  2 الباخث مدمض بً فهض الػىفي خضي امل٣االث امليكىعة في ملخ٤ الترار بجٍغ

ت " املضًىت بٗىىان " خغب ٢بُلت  ووؿبها بلى زىالن .  ٢دُاهُت حجاٍػ

م :  ا بلى مظحج َو  و٢ض زالٟهم بٌٗ الباخشحن في وؿب خغب ووؿبَى

 . 5" ؾػض حبر الجخضليو ، 4 ؿلميِوغبضاملدؿً بً ؾما ال ،  3املػبضي مباعن

ى بًُ عثِسخي مً خغب ؤو ٖبضهللا بًُ بجي ٖبُضهللا املٗانغون و٢ض ججاَل املاعزىن  َو

يؿب بلُه  ضٍو ُْ م م٩اهت َظا البًُ وقهغجه وط٦ٍغ ال٨شحر في املهاصع  ُػب  الدجاػ ٚع

سُت  ب ه٣ى٫  ،الخاٍع م ؤٞللخهٍى ا املاعزىن َو  مً زالزت بُىن ٦ما ط٦َغ
 
 بىىن خغبا

م بىى ؾالم  مؿغوح ض) هللا ٖبُض وبىى ،َو ُْ ومً ؤبىاء ٖبُض هللا  ،وبىى ٖمغو  الدجاػ( ُػب 

م  ُاى َو ضعوٍت ٖو ُْ وؿبها بلى ومجهم مً  مً مظحج ال٣دُاهُت عوٍتىاؾبت بن وبامل ، ُػب 

، زالنت ال٣ى٫ وما ؤمُل بلُه خؿب الىهىم التي ؤوعصهاَا ؤهه َىا٥ خغب  زىالن

م  ضزىالهُت َو ُْ م  ُػب  ضالُمً وخغب مظحجُت  َو ُْ ىخ ُػب  في الدجاػ  االكام و٦الَما اؾخَى

خا بحن م٨ت واملضًىت ، ٞهظا ال٣ى٫ ال ٌٛحر مً ؤنل وؤنالت ال٣بُلت ٨ٞالَما ٢دُاهِ

 . اليؿب 

 

                                                           
3

ضة ، الجاؾغ خمض  ، ٦ظل٪ في ٦خابه "ظمهغة ؤوؿاب لاؾغ   َـ3430 ٖام عظب 10 الخمِـ ، 8108 ٖضص املىىعة املضًىت ظٍغ

  .املخدًغة في هجض" 
1
ضة في م٣ا٫ ، الٗىفي ٞهض بً مدمض   . َـ14/8/3436  ،  خل٣اث ٖضصة ٖلى البالص ظٍغ
1
ش ٢بُلت ػبُض  ، الُبٗت لاولى ٖام مباع٥    . 47ٌ ، م  3414املٗبضي ، مالمذ مً جاٍع
4
 . 38ٌ ، م  3417ٖبضاملدؿً بً َما لاؾلمي ، و٢ٟاث م٘ الهمضاوي و٦خابه إلا٧لُل ، الُبٗت لاولى  
5
ش ،ٞهغؾت م٨خبت املل٪ ٞهض الىَىُت ، ٍ   . 39-38، م  3418،  3ؾٗض بً ظبر الجخضلي ، زى٫ والجخاصلت في طا٦غة الخاٍع
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 : 1 يوه جالجت بؿىن عئِؿت ئلىوجىلؿم كبُلت خغب 

م  -3 ض)بىى ٖبُض هللا  -1   بىى ؾالمبىى مؿغوح َو ُْ             .بىى ٖمغو  -1  الدجاػ( ُػب 

ضو  ُْ ضي  ُػب  ُْ خذ الباء املىخضة وؾ٩ىن الُاء واليؿبت بلحهم ُػوب  مبًم الؼاي ٞو ض َو ُْ بً  1ُػب 

اص بً ؾلُمان بً الٟاخل بً خغب بً ؾٗض بً ؾٗض بً زىالن وهي  ٢بُلت الخُاع بً ٍػ

٢ًاٖت بً مال٪ بً ٦بحرة مً ٢ًاٖت جىدؿب الى ولض زىالن بً ٖمغو بً الخاٝ بً 

ض بً مال٪ بً خمحر بً  مغة  ٖمغو بً ظا َى املكهىع في بً ؾبإ ٍػ مً ال٣دُاهُت َو

 1املظحجُت  الٗكحرة ؾٗض بً نٗب بً مىبه يبج٢ًاٖت ، ومجهم مً ٢ا٫ ؤجهم مً 

م ،  ال٣دُاهُت ججاٍ الجىىب وختى ٖؿٟان ما بحن اجبضؤ مً مؿُل ًيب٘ بالُىم  وصًاَع

ضم٨ت واملضًىت وجى٣ؿم  ُْ ض بلىال٣دُاهُت  ُػب  ُْ ضالُمً و  ُػب  ُْ ىا٥ مً  ، الكام ُػب  مً  ػبُضَو

م في صعاؾاجىا ال٣اصمت بةطن هللا   وبةظمإ .ٌؿ٨ً في ظىىب م٨ت ؾىٝ هإحي ٖلى ط٦َغ

 في ٧اهذ ؤن مىظ اليؿب ٢دُاهُت ٞغوٖها ب٩ل خغب ٢باثل ؤن للك٪ ًضٕ ال مما املهاصع

جها اا بٗض مٗغوٞت وهي ، مإعب خى٫  لانلي مَى  م٨ت بحن الدجاػ ؤعى في ؾخ٣غاَع

  واملضًىت
 
ا صزلذ في خغب خلٟا حَر خباع ؤن َىا٥ ٢باثل ٖضهاهُت ٚو م٘ لازظ بٗحن لٖا

 
 
 .ولِـ وؿبا

ضجلؿُماث  ُْ َب  بين الغواًاث والىطىص والىجائم : ػ 

ى ًخ٩لم ًٖ  البالصي )عخمه هللا( في هخابه وؿب خغبغاجم بً غُث ٣ًى٫  َو

ض ُْ ض: " جى٣ؿم ٢بُلت ُػب  ُْ ضبلى الٟغوٕ الخالُت : الٗؼعة ،  ُػب  ُْ الكام ، الصخاٝ ومً  ُػب 

ضًلحهم ال٣ؿم الشالض مً  ُْ ض،  ُػب  ُْ ضالكُش ،  ُػب  ُْ ،  "، مشل ٢بُلت ؤؾلمآزغون  ُػب 

ضفي خل٠ وهدً ه٣ى٫ ؤن ٢بُلت ؤؾلم مً ؤػص صزلذ  ُْ وما ًسو الٗؼعة ؤو ،  ُػب 

                                                           
3
 . ط٦ٍغ ؾب٤ مغظ٘ال٣ل٣كىضي   
1
 ٌ .   3181، جد٤ُ٣ مدمض ٖلى لا٧ٕى ، مهغ ،  398إلا٧لُل الجؼء لاو٫ م  
1

ض )بًم زم ٞخذ( بًُ مً ٦هالن ووؿبتهم الى مىبه بً نٗب بً   ُْ مظحج : ٢بُلت ًمىُت ومً ؤقهغ بُىجها ؤبىاء ؾٗض الٗكحرة ، وُػب 

لحهم صع٥ الخاط مً الهٟغاء بلى الجخٟت وعابٜ )ٖلى ؾاخل الدجاػ الٛغبي(.ؾٗض الٗكحرة مً   مظحج مؿا٦جهم بالدجاػ ، ٖو
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غي ٞهي جىضعط يمً مؿمى  ضبمٗجى ؤصر الٍٗؼ ُْ الُمً والُىم هي ٖضة ٢باثل  ُػب 

غيت بلى الشيُت .  وخضوصَا مً الٍٗى

ضؤوا٣ٞه في ما ؤوعص ما ًسو  ُْ وما جب٣ى مً ج٣ؿُمه ال ٌؿدىض الى ٣ِٞ الكام  ُػب 

مً بٌٗ الٗىام مً صون ؤن ٌؿخىز٤  ؾمٗها التي الغواًاث مً اؾخيبُها صلُل

د٤٣ في صخ  .   تهاٍو

خمض الجاؾغ )عخمه هللا( في هخابه "معجم كبائل اململىت الػغبُت ٣ًى٫ 

ض: "جى٣ؿم  الؿػىصًت" ُْ ضالُىم بلى الٗؼعة ،  ُػب  ُْ ضالكام ،الصخاٝ ،  ُػب  ُْ الكُش ،  ُػب 

م مً  ٣هض بالكُش َىا ابً ٖؿم الظي ٧اهذ له امغة خغب في ػمً ج٣ضم َو ٍو

٘ ، املؼامُم ، اللبضة ،  م : الكىابذ ، الهبىح ، املؼاَع ؤخالٝ قتى ؾمىا مغ٢ٗت َو

 الهٗاًضة ، ال٨ىاصعة ، الُحرة  "  .

ضزم ٢ا٫  : "   ُْ  الُمً مً مؿغوح مً خغب " . ُػب 

٣ى٫ :" آ٫ يحر ، بىى ػبضة ، آ٫ ؾُٗضة ، آ٫ املخي ،  وط٦غ ٖضة ٢باثل ِٞؿخُغص ٍو

بىى ٖخمت ، الهالٖبت ، الضٞغة ، املك٠ٗ ، آ٫ ظمُل ، الجضاعمت ، العجالحن ، 

 وبالصَم خى٫ اللُض بِىه وبحن ال٣ىٟظة في واصي ٢غماء وهاوان وما خىلهما" .  

ضوهدً ه٣ى٫ :  ُْ ضاث خ٣ؿُمالكام صخُدت ٣ِٞ وما جب٣ى ًٖ ط٦ٍغ ل ُػب  ُْ لِؿذ  ُػب 

ج٣ؿُماث خ٣ُ٣ُت ، وونٟها باملغ٢ٗت ومً ؤخالٝ قتى ، َظا ًسال٠ الىا٢٘ ٞهي 

ض٢باثل مٗغوٞت مً  ُْ ضومجها مً هي زاعط  ُػب  ُْ مشل الهبخي مً بجي ؾالم  ُػب 

ٖضم اؾدىاصٍ الى الىهىم  ٖلى وال٨ىُضعي مً بجي الؿٟغ  ، و٧ل طل٪ ًض٫

لى ؤٚلب ال سُت ، ٖو ًٓ اؾخيبُها مً الغواًاث التي ؾمٗها صون والىزاث٤ الخاٍع

ضم صعاًخه بما ٨ًٟي بيؿب َظٍ ال٣بُلت ،  صلُل و٦ما اهه لِـ مً ؤبىاء املى٣ُت ، ٖو

ض. ؤما ما ًخٗل٤ ب ُْ الُمً ٣ٞض زال٠ املاعزحن ٞظَب الى ظهت الجىىب وجغ٥  ُؼب 
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 ً ضمَى ُْ  ؾاب٣ه مً اا٢خبؿه ٣ٞض الُمً املٗغوٝ مً جهاًت املؿخىعة الى ٖؿٟان . ُػب 

 . البالصي

ش كبُلت خغب في الدجاػ وهجض"٣ًى٫  :  فاًؼ البضعاوي في هخابه "فطٌى مً جاٍع

ض"ؤما  ُْ ضَاالء ٢بُلت ٦بحرة ... الى ؤن ٣ًى٫ : مً ؤَم بُىن  ُػب  ُْ ضال٨بحرة  ُػب  ُْ الكام  ُػب 

ض، و  ُْ ض ، وؤؾلم ، وػبالت . ُػب   الكُش ، والٗؼعة ، والصخاٝ ، وبىى ًٍؼ

ضوؤما ما ؤوعصٍ في  ُْ وعصٍ صون صلُل ، واملٗغوٝ ؤن ؤالكام ؤوا٣ٞه ٖلُه وما جب٣ى  ُػب 

ض٢بُلت ؤؾلم ٢بُلت ظاَلُت مً ؤػص مً ٢دُان صزلذ في خل٠  ُْ ، ٣ٞض ؤوعصَا  ُػب 

ً ، ومما ًجضع ط٦ٍغ ؤن البضعاوي مً ؤًٞل املاعزحنؤنالت  ظا  واليؿابت املٗانٍغ َو

ضُم ال ٌكٟ٘ له ٖضم ص٢خه في ج٣ؿ ُْ ض، ٣ٞض ؤَلٗخه ٖلى وز٣ُت  ُػب  ُْ املاعزت ٖام  ُػب 

 مً ًخم٨ً لم ؤهه عصٍ ٧ان و٢ض هاٖجَب٤ لانل  بهىعة ػوصجه و٢ضٌ ،  3391

إل  مً ٢بل ، و٢ض ٢بلذ ٖظٍع .  ٖلى ؤنلها لَا

ش كبُلت ٣ًؿم  ضمباعن املػبضي في هخابه " مالمذ مً جاٍع ُْ َب بلى ٖضة   الدجاػ " ػ 

ىالي ،  ػبُضالُماهُت ،  ػبُضؤ٢ؿام : 
ُ
٢غماء  ػبُض لىمت ، ػبُضحجغ ،  ػبُضعابٜ ،  ػبُضامل

ضالكُش ابً ٖؿم ، ػبُض الٗؼعة ،  ػبُضاملُٓل٠ ،  ػبُض،  ُْ ضالكام ،  ُػب  ُْ  الُمً  . ُػب 

ضؤوا٣ٞه ُٞما ؤوعصٍ بما ًسو  ُْ ضباؾخصىاء ٢بُلت ال٣اًضي ٞهي مً الكام  ُػب  ُْ  ُػب 

، وال ؤوا٣ٞه ُٞما ؤوعصٍ زالٝ طل٪ ، ٣ٞض ه٣ل مً عابٜ وهجغتهم بلضة الُمً 

 وػاص ٖلُه .والبالصي ه خمض الجاؾغ ُؾاب٣

ً  ج٣ؿم  ض٧ل الىهىم الؿاب٣ت التي ؤوعصهاَا لل٨خاب املٗانٍغ ُْ الى ٖضة ؤ٢ؿام  ُػب 

سُت م٘ الٗلم ؤجها مىظىصة  ذي مً هو ؤو وزاث٤ جاٍع صون ؤن ٌؿدىضوا بلى صلُل جاٍع

غة ألي باخض ، ٞال ج٣ؿم  ضومخٞى ُْ ما : ب ُػب  ضال الى ٢ؿمحن َو ُْ ضالكام و  ُػب  ُْ الُمً  ُػب 

ُما ًلي صلُلىا ٖلى طل٪ :    ، ٞو
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غي في هخابه "الضعع الفغائض املىظمت "٣ٞض ٢ا٫  .3 -970ٌ الى 933) الجٍؼ

ى ًخ٩لم ًٖ ٌ(  981 ضَو ُْ ٣ى٫ : " مً الهٟدت ٌٗىص صع٥  ُػب  ض: ٍو ُْ  ُػب 

ؿخمغ َظا الضع٥ املدل املٗغوٝ ببؿخان ال٣اضخي ٞهى آزغ  الكام  ، َو
 
ؤًًا

ضصع٥  ُْ ض". ومً املٗغوٝ ؤن صع٥ الكام ُػب  ُْ مٗغوٝ جهاًت بلضة  الكام ُػب 

 مؿخىعة باججاٍ الجىىب . 

1.  : 
 
"والبؿخان بٗض الًٟاء ، مداَب شجغة ًسخٟي ُٞه الغ٦ب و٢ا٫ ؤًًا

ى آزغ صع٥  غي مىه البدغ ٖلى بٗض ، َو ضبدمله ، ٍو ُْ وؤو٫ خض  الكام ُػب 

ضصع٥  ُْ  بجهاًت املؿخىعة واملظ٧ىع في  الُمً ُػب 
 
)وهي املى٣ُت املٗغوٞت خالُا

ضوز٣ُت  ُْ ظا خض بحن الكام والُمً ُػب  مً  بالؼعٍب َو  ( .ؤو قام ٍو

 بحن ظماٖاث بمٗالُم مٗلىمت ،  .1
 
 م٣ؿما

 
 : "و٧ان الضع٥ ٢ضًما

 
و٢ا٫ ؤًًا

ىن  .... ٞاؾخىلذ )ٞاؾخىلى( ؤوالص عومي ٖلى  3 الٗهُُٟىن ،  مجهم البكٍغ

ىن ؤو بكغ ٢بُلت مٗغوٞت  ا حؿ٨ً ٖؿٟان الضع٥ ظمُٗه ". ٞالبكٍغ ط٦َغ

غي خُض ٢ا٫ : "وفي ؾىت   ملداعب 819الجٍؼ
 
ت بكغ ٌ بٗض الؿُض بغ٧اث بٗشا

ا مً ؾىت  ٌ ". و٢ا٫  830مً بُىن خغب ومىاػلهم خى٫ ٖؿٟان هؼلَى

ؼا الؿُض مدمض بغ٧اث بً خؿً بً عجالن ٖغب   : "ٚو
 
ضؤًًا ُْ  الُمً ُػب 

ولم ًظ٦غ ٖؿٟان ٣ٞض ٧اهذ طوي مال٪ بً عومي ، ب٣غب زلُو وعابٜ ". 

ض٢بل ؾُُغة  ُْ بغثاؾت تهم ال جهل خضوصَا الى ٖؿٟان ول٨ً بٗض ؾُُغ  ُػب 

ضوػٖامت آ٫ عومي )الٗؿىم( قُىر قمل  ُْ ؤمخض هٟىطَم وجىؾ٘ بلى   ُػب 

ضومما ج٣ضم وؿخسلو ؤن بضاًت خض ٖؿٟان .  ُْ الُمً مً الؼعٍب  ُػب 

                                                           

3
م ؤصخاب الضع٥ ، وال ًىظض في خغب ٢بُلت   الٗهُُٟىن : ٢ض ٩ًىن املغاص بهم الخؿيُىن لاقغاٝ خُض ٧اهىا ٣ًُىىن املى٣ُت َو

 حؿمى بهظا املؿمى . 
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ظا ما ؤ٦ضجه وز٣ُت  ، ٖؿٟان بلىاملٗغوٝ بجهاًت بلضة مؿخىعة  ضَو ُْ ٖام  ُػب 

ضػُ ظا٫ ع ٌ املى٢ٗت مً مكاًش خغب وؤمحر ًيب٘ وبدًىع  3391 ُْ  حناملٗىُ ب 

م مً عظا٫  ًٍاملظ٧ىع  حَر ضفي الىز٣ُت ٚو ُْ م في  ُػب  الظًً لم ًخم ط٦َغ

ضالىز٣ُت وهي مٗغوٞت باهخمائها الى  ُْ    . ُػب 

 وط٦غث  .4
 
ضوجُلت ؤًًا ُْ َب ٌ املؿماة بىجُلت بُان  1192املإعزت غام  ػ 

ضخضان ال ُْ َب م  ًت وجسطُطها بُنهمؼ  :"ل٣ض جدايغوا الغظا٫ ال٨مل َو

ضعظا٫  ُْ )ومكُست ابً ٖؿم هي  ٖلى ًض قُسهم ٖبضهللا ابً ٖؿم ُػب 

ضمكُست قمل ٢باثل  ُْ ٖلى زالٝ ما ؤوعصٍ املاعزىن املظ٧ىعون ؤٖالٍ  ُػب 

ضبدؿمُت  ُْ ض، و  الكُش ُػب  ُْ َظٍ الدؿمُت .  (الٗؼعة والصخاٝ الخ... ُػب 

ت جماما ًٖ الصخت اٍع ن ج٣ى٫ : مً ؤلى ب.... حؿدىض بلى صلُل  وال  مدضزت ٖو

ضلى الؼعٍب ٖىض بمؿُل ًيب٘  ُْ مًومً الؼعٍب  الكام ُػب  )امل٣هىص َىا  ٍو

ضبُمً ب ُْ ضالُمً ألجها وعصث بٗض جهاًت خض  ُؼب  ُْ غيت ٖىض  ُػب  الكام( بلى ٍٖى

ت ومً الشيُت بلى ٖؿٟان ٖؿمُت  ٍغ غيت بلى الشيُت ٍٖؼ ال٣اًضي ومً ٍٖى

 وجىابٗه ". 

غي ُٞما ًخٗل٤ بخ٣ؿُم  ظٍ الىز٣ُت جا٦ض ما طَب بلُه وصخت ما ط٦ٍغ الجٍؼ َو

ض ُْ ضالى ٢ؿمحن ،  ُػب  ُْ ضالكام و  ُػب  ُْ ضجشبذ ؤن ابً ٖؿم قُش قمل و الُمً .  ُػب  ُْ  .  ُػب 

ً الظًً ط٦غهاَم َم مً و  بجي ٖمغو مً ما ًجضع ط٦ٍغ ؤن ٧ل املاعزحن املٗانٍغ

، و٢ض الخبـ باؾخصىاء الجاؾغ ٞهى مً بجي ٖلي مً مؿغوح مؿغوح مً خغب 

ٖلحهم لامغ ولم ًضع٧ىا ما ٧ان ًجب الخض٤ُ٢ ُٞه وما جم اًغاصٍ ُٞما ًخٗل٤ بخ٣ؿُم 

ض ُْ ه ٖل ُػب  ى طل٪ ، ولى لم وٗل٤ ٖلى ما اوعصهاٍ في مالٟاتهم صون ؾىض ٞىظب الخىٍى

 وعوصَا ٧اٝ ل٩ل ٞاَم لبِب  .  جم مً ههىم ل٩ان ما 
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ت  ض٢باثل  بُانزاَع ُْ ت ُػب   ال٣دُاهُت الدجاٍػ

ض                  ُْ َب ض                                    الُمً   ػ  ُْ َب  الشام      ػ 
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ضال خضان بُان وجُلت:  مىغىغها ُْ َب  : بُنهم وجسطُطها ًتؼ 

 هظ الىجُلت :

م الغظا٫ ال٨مل  غوايجدال٣ض  ضعظا٫ َو ُْ ٖلى  ُػب 

 هظاعىظب بمٖؿم و  ببًقُسهم ٖبض هللا  (ًض)

ضان جٖلى َغح ال ةغ ًالضبُان الخضان وجسهُو و 

ضص لهم الضًٍغ مً قام مً بًُ مؿُل خال٣ضًمت و 

البدغ ومً الكغ١ صعب الخاط  بلى عدضمىًيب٘ 

ٖلى الجضع ٖلى خؿىه و قهضاء بضع  بلىالؿلُاوي 

به ٍو خل٤ بلىٖلى املؿٍٟغ  مؿىض  ٣بلهمؿُل الخٍغ

دُامً  بلى مجا ماعصث ٌؿاع ضغح ال٣م بلىٞم مجاح ٍو

ضٖمغي وما عصث ًمحن  ُْ كغ١ ُػب  الكِبا  بلىي َو

الخضان  ُتىه مؿغوخُت ن٨ُمه واملٍُؿٍغ ٖمغ ِامل

يل٘ و  ابا٢غاع اَلها ومً ظهت ؾلُم زمٍغ وػوع 

غ  (خُت)مؿغو  ٢هُباالغويه و   ةخغ  بلىصعب الٍؼ

 الُماهُت ما عصث الخغة ُٞضة 
 
٢بلت

 
وما صولُت ٢بلت

ضقام  ثعص ُْ ٍىدضع و واعصة املا مً ٖؿٟان  بلىًت ُػب 

لى  ابِٖلى الىه لى ٖو لى الىهب ؤبى ٖو  بلىخهاٍ ٖو

الخضان املظ٧ىعٍ ومً خضَا الكغقي  ٍظَوالبدغ 

 بحنجسهُو الضًٍغ ؤما البدغ و  بلىاملظ٧ىع  واعصٍ 

ضالؼعٍب ٖىض  بلىاَلها مً مؿُل ًيب٘  ُْ الكام  ُػب 

مً  غيه ٖىض ال٣اًضي ومً  بلىومً الؼعٍب ٍو ٍٖى

غيه  ٖؿٟان  بلىه ومً الشيُت ٍغ ٍالشيُه ٖؼ  بلىٍٖى

ضوجىابٗه ولم ًٓهغ ًٖ  ٖؿمُت ُْ به ًدضَا  لا الكام  ُػب  ٢ُٗه ؾالم بً ظضٌ٘ هي الخٍغ
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 ٞم الؿُل و ومً الكغ١  ٢بلُتمً الٛغب 
 
لى َظا و٢٘ ٢بلت وقام الجبلحن ظبا٫ املؿُل ٖو

 وهللا زحر الكاَضًً.زل٣ه ٫ ٢بل ؤو قهاص قهض هللا لا 

٠ َؼإ بً هجاع الهجاعي قهض بظل٪ خًغ و  ؾٗض بً  الكُش /قهض بظل٪ الكٍغ

اصة بًاهامي  بظل٪قهض   َغي الٓامًُان  بيُان الخىم الؿٟغي  بظل٪الٗمغي قهض  ٍػ

 .   3 َـ3391ل٠ ومئت وازىحن وحؿٗحن ؤ تؾى

   :  خًغ وقهض بظل٪

 [ هجاع الهجاعي ] ؤمحر ًيب٘ بًالكٍغ٠ َؼإ  .3

 [. وقهض بظل٪ بيُان الخىم الؿٟغي ] مً قُىر الؿٟغان مً مؿغوح مً خغب .1

 [ . / ؾٗض بً مًُان الٓاَغي ] قُش بجي ؾالم مً خغبالكُش وقهض بظل٪  .1

اصٍ ] البالصي [ الٗمغي قُش بجي  الكُش /وقهض بظل٪  .4 هامي بً ٖبض هللا بً ٍػ

 .. َـ 3391ؾىت   ٖمغو مً مؿغوح مً خغب

 ما وؿخضله مً َظٍ الىجُلت ما ًلي :

 َـ. 3391ٖام  بلىحٗىص  تجها وز٣ُت ٢ضًمب -

م عظا٫  - ضل٣ض )جدايغوا الغظا٫ ال٨مل َو ُْ ( ؤي اظخم٘ املؿاولىن  ُػب 

 ؤصخاب الغؤي والدجت .

 )بمىظب هظاع ( بىاء  ٖلى طل٪ الىظاع . -

ؤي جىيُذ  )بُان الخضان وجسهُو الضًغة ٖلى َغح الجضان ال٣ضًمت( -

 . الخضوص وظٗلها مسههت ألبىاء الجضوص

                                                           
3
ب بٌٗ ال٩لماث في ا   لىز٣ُت الى املٗجى الصخُذ .  جم جهٍى
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ما و (( الظي ؤمُل بلُه)) امل٣هىص بها ٢بُلت البالصي )ما عصث ٌؿاع ٖمغي  -

ضًمحن عصث  ُْ واملُمىت  ت.... املِؿغة ٖمٍغ ))امل٣هىص بها ٢بُلت ال٣اًضي (( يُػب 

ىا  (مؿغوخُت والجاهب  ،الجاهب لاٌؿغ مً الضًغة ل٣بُلت بجي ٖمغو َو

ضلاًمً مً الضًغة ل٣بُلت  ُْ و٦ظل٪ املِؿغة لبجي ٖمغو واملُمىت لبجي  ، ُػب 

ضجسو وؿب  ٞالىز٣ُت َىا وؿبُت  ،مؿغوح  ُْ  .وبجي ٖمغو ومؿغوح  ُػب 

 )با٢غاع ؤَلها( ؤي باٖتراٝ ؤَلها مً ٢بُلت خغب مً مكاثش وؤُٖان. -

وحٗجي وؿبت لاعى بلى ؤَلها لانلُحن  ،)ؤما جسهُو الضًغة بحن ؤَلها(  -

ضمً مؿُل ًيب٘ بلى الؼعٍب ٖىض )وهي ٧الخالي :  ُْ ٢بُلت   ظضًتؤي  (الكام ُػب 

غي ناخب صعع الٟغاثض  املؿخاص ٤ ما ط٦ٍغ الجٍؼ  .وجدذ ؾُُغتهم ٞو

مً ))بضاًت خض  - ض)ومً الؼعٍب ٍو ُْ غيت ٖىض ال٣اًضي( ؤي  الُمً(( ُػب  بلى ٍٖى

٤ وز٣ُت ال٣ا٢بُلت  ظضًت ضًضي وجدذ ؾُُغتهم ٞو ُْ ٌ وهو بلٙى  3391. ُػب 

 . 907ال٣غي ٖام 
 
 ٌ املظ٧ىع الخ٣ا

ت (  - ٍغ غي وجدذ ؾُُغتهم   ظضًتؤي )ومً ٖىٍغيت بلى الشيُت ٍٖؼ ٢بُلت الٍٗؼ

ىت امل٩ان جض٫ ٖلى ٢بُلت الظعوي ، لىظىصَا في طل٪ امل٩ان مٗها  ومً و٢ٍغ

 مىظ ال٣ضم .

ؤما ٢بُلت الٗؿمي  ظضًت)ومً الشيُت بلى ٖؿٟان ٖؿمُت وجىابٗه( ؤي  -

دبٗىن ٢بُلت الٗؿمي.  جىابٗه  ؤي الظًً ًسهىن ٍو

مل٪ بً ظضٌ٘ وهي  )٢ُٗت ؾالم بً ظضٌ٘( ال٣ُٗت هي ظؼء مً لاعى -

٤ الىز٣ُت . بت ٞو                الخٍغ
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-   
 
ن املىا٤َ املظ٧ىعة بدضاجها م٣ؿمت بحن إللك٪ ب جشبذ بما ال ًضٕ مجاال

ض٢بُلت  ُْ لضًغة ٖلى ابُان الخضان وجسهُو  مىظ ال٣ضم بضلُل ٖباعة " ُػب 

ًام الجضوص ٞهي خضوص ٢ضًمت ؤ" ؤي بُان الخضوص مً ت َغح الجضان ال٣ضًم

ش الىز٣ُت   .ٌ  3391ؤي ٢بل ٖام  ى جاٍع  َو

ظا ًض٫ بك٩ل ٢اَ٘ ٖلى  ،ما٦ً واملىا٤َ بالخٟهُل ط٦غ لا  - ن مدغعي ؤَو

  صخابؤ الىز٣ُت َم
 
ىجها ظُضا     ٞهم ط٦غوا الخضان  امل٩ان ٞهم ٌٗٞغ

 بك٩ل جٟهُلي.

 . خغبش ثمً ٢ام بالخى٢ُ٘ ٖلى الىز٣ُت َم مكا -

ُت مدغعة بال٣ى٫ جبحن مل٨ُت ز٣ُه و َظٍ   زالضت اللٌى : ضحٗخبر زٍغ ُْ عايحها أل  ُػب 

لحهموهي  ،ائها بىؤوخضوصَا بحن  سُت لهم ٖو وهي وز٣ُت ٢ضًمت  ، بال ق٪ حجت جاٍع

ذي مهم لهظٍ ال٣بُلت .  وؾىض جاٍع

ض ُْ ضو الُمً  ُػب  ُْ  ما مجها ٦شحرة ؤٞساط ًٖ ٖباعة وهيَما زىالن ومظحج ، الكام  ُػب 

ض بلى وؿبها ؤزبذ ُْ سُت والىهىم بالىزاث٤ ُػب  م ، املخ٣ضمت الخاٍع  آ٫ الٗؿمي:  َو

غي وال ، والٗهالوي ، واملؿخاصي ، قامي آ٫ ال٣اًضي ، عومي  ؤما ، ، والجضٖاوي  ٍٗؼ

ض بلى ًيخمىن  ؤجهم ؤبىائها ٖىض املخٗاٝع ٞمً ال٣باثل ب٣ُت ُْ م مً زحرة ال٣باثل  ُػب   ،َو

ض لىب اهدؿابهم هى٨غ ال وهدً ُْ ضٗٓم ال٣باثل الملم٘ ٣ًُجي ؤن  ُػب  ُْ ا وزاث٤ ُؼب  حَر ًت ٚو

هم مً جضاُٖاث ٦كٟها ظٗلهم ًسٟىجها جشبذ وؿبها ، ول٨ً خغنهم  وزٞى

دخٟٓىن بها ، وما لم ٨ًً بم٣ضوعها الخهى٫ ٖلحها ٢بل الُبٗت لاولى ل٨خابىا  ٍو

َظا ، ٣ٞض هخم٨ً مً الخهى٫ ٖلحها ٢بل الُبٗت الشاهُت بةطن هللا ، وبطا جم طل٪ 

 مىا ٖلى الخ٣ُ٣ت
 
  . واملىهجُت الٗلمُت بالخإ٦ُض ؾىٝ هضعظها في ال٨خاب خغنا
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ضجىلؿم كبائل و  ُْ َب  كؿمين عئِؿُين :  ئلىالدجاػ   ػ 

ضٌ و للؿم لا ا ُْ َب  و َم : ،  الُمً ػ 

 آٌ عومي :  أو الػؿمي  -1

م )وظمٗهم  ضمً الٗؿىم( َو ُْ و٢اٖضتهم زلُو ولهم ٞحها ؤمال٥ ومؼإع  ،مً خغب  ُػب 

ُىن   في  ،ٖو
 
م ٦شحرا م ؤقهغ قُىر وؤمغاء ٢بُلت خغب ولهم ؤمجاص وبُىالث جم ط٦َغ َو

ش  سُت املدلُت والٗشماهُت  ،٦خب الخاٍع  ومً ٞغوٖهم :           ولهم ط٦غ في الىزاث٤ الخاٍع

حهم املكُست . .3 ذ ٞو م طوي صزُل هللا الخٍى  الخىجه : َو

 واػن . و طو  .1

 واَـ . و طو  .1

 الؿىالم . .4

 الؼواَب .  .5

 ًٍ .و االكه .6

 الٗغاصًت . .7

ضال ٖؿم بًا خمضؤ بًا بغاَُمب الكُش / و٧ان ُْ   ٌ 3191 ؾىت املخىفي الخغبي يُؼب 
 
قُسا

 ؤمحر و 
 
 ٖؿم بًابغاَُم بٖبضالخال٤ بً  الكُش /ولضٍ َؿعى و  . وجىابٗها ملداٞٓت زلُو ا

ى ٌؿخد٤ طل٪ بكهاصة  بلىالُىم  مكاثش مٗٓم الخلى٫ مدل والضٍ في امل٩اهت والجاٍ َو

ضووظهاء  ُْ والظي ٣ًُم الُىم في مداٞٓت زلُو مؿ٣ِ عؤؽ ؤظضاصٍ وم٣غ مكُست          ُػب 

ض ُْ  . ُػب 
 
 ؾاب٣ا



 الحجاز في المصادر والوثائق التاريخية ما قبل اإلدالم إلى وقتنا الحاضر   ُزَبْيد

 

  

  62 
 

 اللاًضي : -2

م  ،ال٣ىاص( )وظمٗهم  ضمً َو ُْ م  ،مً خغب  ُػب  و٢اٖضتهم بلضة عابٜ مىظ ال٣ضم ول٣ض ط٦َغ

ؿ٨ٍغ  بًااملاعر  ٠ بغ٧اث ٖو ٞهض امل٩ي في ٦خابه بلٙى ال٣غي خُض ٣ًى٫ وونل الكٍغ

ا لٗغب مً  حَر ضلٗؿٟان وؤعؾل ؤزاٍ ٢اًدباي في زُل ٚو ُْ وظض  3ٞما  ،خىالي عابٜ  ُػب 

 ُٞما ٣ًا٫ بال عظلحن ٣ٞخلهما 
 
 مً مكاًسهما ال٣ىاص ٞمؿ٪ وجيء به ووظضوا  ؤو ؤخضا

 
عظال

اصوا و٧ان مٗهبٌٗ خ   ٟٞاع٢ه  1 ؾب٘ بًٖامغ بً ق٣م٤ بً ٖم ًخي  ب ٞإزظٍو ٖو

ٗٝغ زبٍر   .1 وجىظه ملال٢اة الخاط َو

م ؤصخاب الضع٥ وبِذ مكُست وعؤي ٖضًضة ولهم ط٦غ في وزاث٤ مدلُت    . َو

م ناخب عابٜ وقامي بً ٖىى   ومً ؤقهغ قُىزهم في املاضخي ٖىى بً ٖبض ال٨ٍغ

ش ثوبٌٗ مكا ،٢اٝ آ٫ قامي في الدجاػ املٗانغ ألمغاء الٗؿىم ؤو ناخب ؤقهغ 

لاخامضة ومباع٥ بً قامي وبغ٧ي بً مباع٥ ناخب ال٣هغ الُُجي املىظىصة ؤَالله ختى 

 َـ عخمهم هللا ؤظمٗحن . ومً ٞغوٖهم:3159ًىمىا َظا واملخىفي ؾىت 

حهم املكُست وقُسهم زالض بً ٖخ٤ُ هللا  بغ٧ي و طو -3  املال٠( .)قامي  بً: ٞو

ٌ طوو  -1  . ٍٖى

ضم . و طو  -1  صٍع

 مدمض .  و طو  -4

ؿان . و طو  -5  ََغ

 ُُٖت .  و طو  -6

 ٖىى . و طو  -7

                                                           
3
 . الشاوي الجؼء،  3110 م،  ال٣غي  بلٙى،  امل٩ي ٞهض ببً 

ؼ ٖبض*  (. 313 م)   الخغام البلض ؾلُىت بإزباع املغام ٚاًت،  ال٣غشخي ٖمغ بً الٍٗؼ
1
  . ًيب٘ ؤمحر ؾب٘ بً ًخي ٖم ببً ق٣م٤ بً ٖامغ 
1
 . 3110 م ، ؾاب٤ مهضع ال٣غي  بلٙى 
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  . خمضي طوو  -8

 الظعوي : -3

ضَم مً و  ، ْٟحر وطوو  خمضان طوو  هممجو  ،( الظعا) وظمٗهم ُْ ش  ،مً خغب  ُػب  ولهم جاٍع

غيه  م جبضؤ مً ٍٖى وامل٣هىص واصي ٧لُت خؿب وز٣ُت  ،الشيُت  بلى٢ضًم وخضوص صًاَع

ضبُان خضان ال ُْ ٢بُلت الظعا  زايذَـ . و٢ض 3391ًت وجسهُهها بُجهم املاعزت ٖام ُؼب 

ا مٗغ٦ت الخغظت ومً خالٟها ٞحها مً ٢باثل  ضٖضة مٗاع٥ ومً ؤقهَغ ُْ مجها  التي لم ًىُج  ُػب 

 ٌؿمى  ،ال٣بُلت  بال الٗضص ال٣لُل مً ؤٞغاص
 
ومً  ،( ةالٗؼع )و٢ض ٧ىن الظعوي خلٟا

ضمً  ةعباح بً ُٖاص الظعوي ٧ان قُش قمل ٢باثل الٗؼع  الكُش /قُىزهم في املاضخي  ُْ  ُػب 

ؼ االُمً و  غة الٗغبُت ٖلى ًض املل٪ ٖبض الٍٗؼ  ، (َُب هللا زغاٍ)ؾخمغ ختى جىخُض الجٍؼ

اجه في ٖام  ٗخبر مً ٢ًاة الٗٝغ املٗغوٞحن 3155و٧اهذ ٞو جمحز بالضَاء والخ٨مت  ،َـ َو

   الكُش /ٚالي بً خمُض الظعوي و   الكُش /خمُض بً ٖىصة الظعوي و  الكُش /و  ،وال٣ىة 

ؼ  الكاٖغ /الكُش و   ةؾُٗض بً خامض بً مضَّ الكُش / مٛلي بً خمُض الظعوي و  ٖبضالٍٗؼ

مدمض بً ٚالي بً  الكُش /وقُش ال٣بُلت الُىم  ،عخمهم هللا ؤظمٗحن بً ُٖاهللا الظعوي 

ضخمُض الظعوي ال ُْ  الؼواَغة( .   –املجاهحن )ي . ومً ٞغوٕ ٢بُلت الظعا الغثِؿت ُؼب 

 املجىىوي :  -أ

ضالالظعوي  ىظضَم ٖباءة بً مطخ بلىوؿبت ( املجاهحن) وظمٗهم  ُْ قتهغوا ا ، يُؼب 

ؿ٨ىىن في  ،٧لُت وصوعان و٧اهذ صًغتهم  ،مخال٦هم لئلبل الؿىاخل الخمغ اب و٢خىا َو

ت الخًغاء وخّض  غبها في ٢ٍغ  الكُش / ملُذ  ،ا الخايغ ظىىب م٨ت ٚو
 
ومً ؤٖالمهم ؾاب٣ا

٪ بً مؿاٖض  ٪  ،بً بٍغ والكُش / ٖلي بً مىىع بً  ،والكُش / مىىع بً ملُذ بً بٍغ

ل  ،ملُذ  والكُش /  ،والكُش / ٖابض بً ٖبضهللا بً ٖباٍ  ،الكُش / خامض بً ؤخمض هٍى

والكُش / ؾتر هللا بً مدمض بً  ،الكُش / خمُض بً خمض بً خامض و  ،ؤخمض بً مؿهىم 

  ،والكُش / مدمض بً مؿاٖض املجىىوي  ،مؿخىع 
 
ومً قٗغائهم  ،عخمهم هللا ظمُٗا
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 الُىم ومً قُىزهم ،ٖبضهللا بً هاقي املجىىوي  الكاٖغ /و  ،َىضي بً َىُضي  الكاٖغ /

ضٖلي املجىىوي ال بًمؿُٟغ   / الكُشاملجىىوي و  مىىع ؤخمض بً ملُذ بً  الكُش / ُْ   ي .ُؼب 

 :  1 الؼويهغي  -ب

ت ؾ ،( الؼواَغة) وظمٗهم ؿ٨ىىن في و٢خىا الخايغ قما٫ قغ١ م٨ت امل٨غمت ب٣ٍغ  تلى َو

م / مٗغوٝ ٖبض هللا الؼوحهغي .   و٦بحَر

  الؼبالي :-4

م  ،الؼبالن( )وظمٗهم   ضمً َو ُْ  ومً ٞغوٖهم :  1بلضة حجغ  َؿ٨ىىن و  ،  مً خغب ُػب 

ل ٖٝغ بال٨غم والصجاٖت والخهاٞ بًالىجاعي وقُسهم / مدمض نالر  - ؤ      تقَى

ضوالٗٝغ ال٣بلي وله صوع باعػ في بنالح طاث البحن بحن بٌٗ ٢باثل  ُْ ظا  ُػب  َو

ى ؤخض ؤُٖان بلضة حجغ .   مٗلىم لضي ٢باثل خغب ٖامت َو

هم ظؼاء بً مدمض ٣ُٖل. - ب غشخي ومٗٞغ  الٍُى

هم ٞايل بً ُُٖت .الىدُلي  - ث  ومٗٞغ

هم مضًسل بً بغ٦ه . - ر ُجي ومٗٞغ  ال٨ٖغ

هم ظابغ بً ظبر . - ط  الخمُضي ومٗٞغ

هم ماَغ بً ٖبض عب الىبي .  - ح  الؼوحهغي ومٗٞغ

ىا٥ بٌٗ لاٞساط التي جيخمي بلى ٢بُلت الؼبالي بمىظب الىزاث٤ التي جم٨ىذ  - ر َو

ا  إل ٖلحها ولم ًخم ط٦َغ  .ي الؼبالي ر وهي الٗىاى الؼبالي والخمحمً لَا

                                                           
3
 ٌ .  3418َظٍ املٗلىماث ًٖ الؼوحهغي خهلذ ٖلحها بزىاء م٣ابلت شخهُت م٘ الكُش مدمض بً ٚالي الظعوي في مجزله بجضة ٖام  
1

خم ط٦غ مؿماٍ باآلحي : واصي حجغ   حجغ  واص طو هسُل ، ٣ً٘ قغ١ عابٜ ، و٢ض وعص اؾم واصي حجغ في الٗضًض مً الىزاث٤ التي لضي ٍو

ٟحن مً ت املؿمى الٗمغي ، وما ؤ٦ضجه وز٣ُت جدضًض صًاع  ػبُض .... الى ؤن ٣ًى٫ :  بحن الخغمحن الكٍغ دُامًؤٖما٫ م٨ت املكٞغ  بلى ٍو

ضي ًمحن عصث وما ٖمغي  ٌؿاع ماعصث الضمجا م٣غح ُْ  . الظي جبحن لىا ؤن حجغ حٗض بخضي ٢غي خغب )بجي ٖمغو(   .     ُػب 
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ضي : -5  اليًز

م  ض  ى بىَو م بخضي ٢باثل  ،ًٍؼ ضَو ُْ م:  بلىٍى٣ؿمىن و  ،  خغبمً  ُػب   ؾخت ٞغوٕ عثِؿت َو

 املضن . .3

 املغاٖكت .  .1

 . ةاملسالض .1

 الكغاب . .4

 الخؿىان . .5

 . تاملؼاع٢ .6

 .  ةاملؿاَغ  .7

ض في ٖام   الكُش /َـ في ٢غي واصي حجغ و٧اهذ ٖلى ًض 3118جإؾؿذ مكُست بجي ًٍؼ

ظضاصٍ في واصي حجغ ؤؽ ؤٖامغ بً هجاع بً همحر بً همغ ال٣شاعصي املىلىص في مؿ٣ِ ع 

ضي .   الكُش /وقُسهم الُىم َى   خًاى بً خمضان بً خًٌُ الحًز

م التي جا٦ض  ؿ٨ىىن ٢غي واصي حجغ مىظ مئاث الؿىحن وطل٪ بد٨م ممخل٩اتهم وآزاَع َو

خىاظض في  ت وهجغة وهي املاػهُت خضبؤ٢ضمُت وظىصَم في ٢غي واصي حجغ . ٍو ي ٖكغة ٢ٍغ

 –الكٗب  –ز٠ُ الؿى١  –ٌؿحر  –الىبٗت  –ٞلُذ املغزه ؤبى  –الضٝ  -الؼوٍغاء   –

ان  ُان ٖلى مضي  ،وظلُله   –الؼبحري  –املجغمه مضؾىؽ  –الٍغ بغػ مجهم الٗضًض مً لٖا

بض ال –٢غهحن مً الؼمً . ؤمشا٫ : املضًجي وبً ٖايه  م ومىىع بً نمٗىن ٖو ال٣كاشخي ٨ٍغ

بض الهاصي بً مىؾم  ُا هللا  –ٖو  –وبُي الخاػمي  –مؼوٍه وظؼاء بً خًٌُ ؤبى ٖو

صخي  ىى الضبُضًب  –ومدمض بً مكُسو  –والفي املٖغ اَغ املسُلضي  –ٖو و٢ىإ  –َو

 .  وخماص بً قغبت – توصزُل هللا بً قغب –الكغابي  ومباع٥ بً قغبه 

ؼ بً خًٌُ و  الكُش /الكاٖغ ومً ؤبغػ قٗغائهم :  زلُٟه بً الكاٖغ /ه بىاٖبض الٍٗؼ

ؼ بً خًٌُ  ضي الكاٖغ /و  ،ٖبض الٍٗؼ ٦كمحر بً مىحر الكاٖغ /و  ،ٖبُض هللا املؼاعقي الحًز
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صخي ٖلي بً ٖايه املسُلضي  الكاٖغ /و  ،مؼوٍه( املسُلضي ؤبى )ُٖا هللا  الكاٖغ /و  ، املٖغ

صخي  الكاٖغ /و  ،الضبُضًب( املسُلضي )ٖىى  الكاٖغ /و  ، ُٖض بً  الكاٖغ /و  ،الفي املٖغ

صخي ٘ الكغابي .الكاٖغ /و  ،َاَغ املسُلضي  الكاٖغ /و  ، الفي املٖغ   خمُض بً مَغ

لاؾلمي أو الِؿلمي  -6
3  : 

م(  ؤو ؤؾلم ٌؿلم ) وظمٗهم ضمً  َو ُْ ،  خغب مً ُػب 
 
ؿ٨ىىن في واصي حجغخلٟا  ىى وب ،َو

ؤؾلم بً ؤٞصخي بً خاعزت بً ٖمغو  بلىٌؿلم هي ٢بُلت ؤػصًت ٢دُاهُت ًىدؿبىن  ؤو ؤؾلم 

وال جؼا٫ َظٍ ال٣بُلت في ظؼء مً  ، ان ٞجغ إلاؾالمو٧ان لها صوع مكٝغ ببَّ  ، بً ٖامغ

ا  غوٖهم : ،ال٣ضًمت   صًاَع  ٞو

صخي : والجم٘ الخىاًهت .  .3  الخٍى

اًىت  .1 اوي : والجم٘ الٍغ  ومجهم الُِٟسخي . ،الٍغ

 املى٣اشخي : والجم٘ املىا٢ِل .  .1

  . الِؿلمي بً ٞالح بً َمإ مدمض ٞالروقُسهم 

لغي : -7  اللٍغ

م ،( ال٣غا٢غة) وظمٗهم ض مً َو ُْ ؿ٨ىىن واصي ٢ضًض ولهم  ، خغب مً مؿغوح مً ُػب  َو

مال٦هم جبضؤ مً ٖحن الىاؾُت قغ١ ؤ ال٨شحر مً لامال٥ واملؼإع طاث الُٗىن وآلاباع وظلُّ 

خمضان  وو وط -1 .ِٖسخى  و طو  -1مخضاص ظهت الٛغب ومً ٞغوٖهم ابٖحن الخ٠ُ  بلى٢ضًض 

٣غي  .  ٪ بً خمُض ال٣ٍغ هم مبحًر  . ومٗٞغ

                                                           
3
 .66-65 م ، حجغ واصي ، َمإ بً ٞالح بً املدؿً ٖبض 
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 الفاعس ي :  -8

م ،( الٟىاعؽ) وظمٗهم ض مً َو ُْ وؾ٨ىاَم هىاحي بلضة ٧لُه وواصي ملر  ، خغب مً ُػب 

 مال٥ وآباع ومؼإع ٦شحرة ومً ٞغوٖهم :  ؤولهم 

م َىحهغ بً ٚىُم  و طو  –طوي ؾالم )م٣بل  و طو  - ؤ خؿً  و طو –مؿٟغ و٦بحَر

م مىُ٘ بً ُُٖت هللا بً قاَغ(   .٦بحَر

م خمىص بً مدمض بً هاٞ٘  و طو )ٖلُان  و طو  - ب م  و طو  –زًحر و٦بحَر ٖامغ و٦بحَر

م ٖبض هللا بً هاٞ٘ ( . و طو  –خمض بً مدمض بً ٖماع ؤ  ٖمغ و٦بحَر

 مضة . و طو  - ث

م خًٌُ بً ٞغط . و طو  - ر  خؿً و٦بحَر

 م خامض بً ؤخمض بً خمضان . خمضي و٦بحَر و طو  - ط

 الخغماوي : -9

م( الخغمان) وظمٗهم ض مً َو ُْ ؿ٨ىىن واصي ٢ضًض  ، خغب مً ُػب  م َو ؤَل ما٫ وػعاٖت َو

مل٩ىن ؤعاى   ت والخ٠ُ وامل٨ؿغ وملر الجىىبي والىنُهُاث والىبٗ ٍو  هػعاُٖت في البستًر

 ٞغوٕ هي :    ٖضة  بلىوجى٣ؿم  ، توؤم عا٦

طوي ؾلمان  -5 .  طوي ؾٗىص -4 .طوي عاجر  -1  .طوي خمُض  -1 . طوي ٖلي -3

، ومً ٦براء ال٣بُلت الُىم الكُش / ؤخمض صازل الخغماوي   طوي خمض -6     .املالخ٣ت()

 . والكُش ٖبضهللا بً هاجي الخغماوي 

 الجغثمي : -11

م  ( الجٛازمت) وظمٗهم ضمً َو ُْ ٨ت وامل٨ؿغ  بىاصي ٢ضًض  ،  خغبمً  ُػب  ؿ٨ىىن البًر َو

 مال٥ ومؼإع مىظ ال٣ضم ومً ٞغوٖهم : ؤولهم 
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 ال٣ىاؾمت . -3

 املدُمُضي .-1

 الكىامىت .-1

 :1الهىضي  -11

م( الهىىص) وظمٗهم ضمً  َو ُْ مال٥ في ال٣ٗغة ؤَؿ٨ىىن عابٜ  ولهم و  ،مً خغب  ُػب 

اث في واصي الٟٕغ ٖىى هللا بً عاجر الهىضي  الكُش /ومً قُىزهم في املاضخي  ، ومكتًر

بض الٛجي  بض الغخمً  بًٖو خمُض الهىضي وقُسهم الُىم َه بً ن٣غ  بًمدمض ٖلي ٖو

بلضة زلُو الخابٗت لمجهم مً ٌؿ٨ً الخىاع و بً ٖىى هللا بً عاجر الهىضي الخغبي . 

ُ٘ وطوو مُاح  م ٖضة ٞغوٕ : طوو خُضع وطوو ٖبضالغخُم وطوو ُُٖت وطوو ٞع ومً  ،َو

بضالخال٤ ٖبُض   ٖابض ٖبضالخي ٖابض الهىضي قُش ال٣بُلت عخمه هللا ٖو
 
ؤُٖاجهم ؾاب٣ا

ؼ مباع٥  بضالٍٗؼ ٖابض الهىضي ومدمض نالر مدمض الهىضي وه٣ا قا٦غ ٖابض الهىضي ٖو

مدمض نالح مدمض  ،ومً وظهائهم ق٨غ قا٦غ ٖابض الهىضي  ،ٖبضالغخُم الهىضي 

هم ٖبُض  ،مباع٥ الخؿً زابذ الهىضي  ،الهىضي   . الهىضيبً ٖبضالخي ٖابض  بًومٗٞغ

 املدلبضي : -12

م   (الخالبضة) وظمٗهم ض مًَو ُْ غوٖهم طوو ٖبُض  ،مً خغب  ُػب  طوو  ،طوو ٖبضهللا  ،ٞو

ىضعط جدذ َظٍ لاٞساط ؤ٦ثر مً ٖكغة زىامـ و٧ل زامـ ٌكمل الٗضًض مً  ،مباع٥  ٍو

ؿ٨ىىن واصي زلُو  ،الٟغوٕ  وبًٗهم ٌؿ٨ً حي  ،في حي الكُش ٞإػ وحي البر٢اء َو

وفي و٢خىا الخايغ  ،٧اهذ ال٣بُلت جمتهً مهىت الؼعاٖت وجغبُت إلابل واملاقُت  ،الٛىالء 

اث٠ الخ٩ىمُت ٌٗملىن  قتهغوا بال٨غم والخ٨مت والصجاٖت وإلانالح بحن او  ،في الْى

                                                           

3
 بىى َىض بًُ مً قِبان ومً ٖظعة . 



 الحجاز في المصادر والوثائق التاريخية ما قبل اإلدالم إلى وقتنا الحاضر   ُزَبْيد

 

  

  69 
 

ضالىاؽ وخؿً الجىاع م٘ ؤبىاء ٖمىمتهم مً ٢باثل  ُْ  م الُىم الكُش /هوقُس ، ُػب 

 .  املدلبضي  ٖبضالغخمً بً خامض بً ٞإػ

 الثىعي :  -13

م مً  ،( ي الشىاع ) وظمٗهم ضَو ُْ ت الجمٗت بىاصي  مفي صًغته ٌؿ٨ىىن  ،مً خغب  ُػب  ٢ٍغ

ؤما الُىم ُٞٗملىن في  ،و٧ان ٌٗمل ؤبىاء ال٣بُلت في الخجاعة والؼعاٖت  ،٢ضًض مىظ ال٣ضم 

 ،الكُش / ٖبضهللا بً زل٠ الشىعي وقُسهم الُىم  ،ْاث٠ الخ٩ىمُتالخجاعة وفي الى 

 ٖابض ماظض ٢ضًض بىاصي الًبُت ٖمضةومجهم  ، الشىعي ٖاج٤ بً ٖبضهللا/  الكُش همومج

وؤما في مجا٫ الكٗغ  ٞمجهم الكاٖغ / َىُضي بً ظابغ الشىعي مً ٦باع   ، الخغبي الشىعي

  .قٗغاء خغب في ػمىه

 : 1  الصخفي-14

الصخاٝ( )"ما ًلي :   ٖشمان مضعط في ٦خابه الصخٟي مُٗٝى بً مدمض بً ٞهض اوعص ٢ض

....ًًٓ البٌٗ ؤن مؿمى ال٣بُلت مكخ٤ مً لٟٔ وهي ٧ال٣هٗت ،ظم٘ صخٟت 

بِىما الجم٘ مً مؿمى  ،والجم٘ مجها صخاث٠ ؤو صخ٠  ،الصخُٟت : وهي ال٨خاب 

ال٣بُلت الصخاٝ . و٦ظل٪ ٌٗخ٣ض البٌٗ ؤن مؿمى ال٣بُلت مكخ٤ مً الصخاٞت : وهي 

ُل٤ ٖلُه الصخٟي  ا ٍو يكَغ  ،ؾبب الدؿمُت ل٣ب وقهغة  ....مهىت مً ًجم٘ لازباع ٍو

ٞمجهم مً ٣ًى٫ ال٦غام ال٠ًُ  ،وؤ٦ثر الغواة ٧اهذ عواًاتهم جهب في مٗجى ال٨غم 

٧اهذ جُل٤ ٖلى الغظل املُٗم )ظٟىت( ألهه ًًٗها  .....م الخاط والٗغب وآزغون ال٦غا

ُٗم الىاؽ ٞحها ٞؿمي باؾمها .... وزالنت ال٣ى٫ ؤن ٢بُلت الصخاٝ مً  ضٍو ُْ بجي  ُػب 

  .  1 "خغب اقخ٤ مؿماَا مً الصخٟت واليؿبت بلحها الصخٟي 

                                                           
3
غة الٗغب لٟااص خمؼة امليكىع ٖام   ٌ خُض ؾماَم الصخ٠ ، ؤما في  3151و٧ان ؤو٫ ط٦غ ل٣بُلت الصخاٝ في ٦خاب ٢لب ظٍؼ

ش . م ٢بل طل٪ الخاٍع  الىزاث٤ ٣ٞض جم ط٦َغ
1
 .  17،  15ٌ ،م  3417،  3ٞهض بً مدمض بً مُٗٝى الصخٟي ، مضعط ٖشمان ، م٨ت امل٨غمت ، ٍ  
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غان وما خىله" ، ؿ٨ىىن زلُو وبالخدضًض واصي ؤم الجغم ٚو ى٣ؿمىن  ، َو ٖضة  بلىٍو

 : ؤ٢ؿام

هم ٞالح بً مدمض نالر  بً ٖبُض الصخٟي . -3   الؿىالم : ومٗٞغ

هم نالر بً مشبذ الصخٟي . تالىىاظٗ -1  : ومٗٞغ

هم مغػو١ بً ماضخي الصخٟي .  الخؿىان -1  : ومٗٞغ

هم ٖبض الخمُض بً خامض الصخٟي .  الٗالبُت-4  : ومٗٞغ

هم زًغ بً خامض -5  .   الصخٟيالهغوف : ومٗٞغ

 غالمهم في املاض ي : أومً 

ى امل٩ل٠ باإلماعة  - ٧اٞت الصخاٝ  ٖلىمدمض بً ٖبض هللا الؿالمي الصخٟي َو

ؼ بً ٖبض الغخمً الُٟهل ٖام   َـ.3144مً املل٪ ٖبض الٍٗؼ

   . َـ.3378ؾمه في وز٣ُت الٗما٫ ٖام اؾلمان بً زًحر الصخٟي ط٦غ  الكُش / -

ض الظي خامض بً هٟإ الصخٟي وو٦ُل بً  - ٖبض الى٦ُل الصخٟي مً يمً الٞى

ؼ آ٫ ُٞهل .  ٢ضم ٖلى الؿلُان املل٪ ٖبض الٍٗؼ

خمُض بً ههاح الصخٟي عظل ٖلم وصًً و٧ان له الُض الُىله في وكغ الخٗلُم  -

 هُال٢ت الخٗلُم الىٓامي .اؾخمغث ظهىصٍ ختى اوالضًً و 

سُت  ٖبض الغػا١ بً مدمض الصخٟي ٧ان له ال٨شحر مً الجهىص واملىا٠٢ - الخاٍع

 ال٣بُلت .  بىاءأل 

 ٞالر بً عاًض الصخٟي . -

 ومً عحاٌ اللبُلت في الخاغغ : 

٪ بً  الكُش / نالر بً ٖبض الخمُض الصخٟي وعػان بً ٖبض هللا وخؿً بً قا٦غ وبٍغ

ؼ بً ٖلي  بض الٍٗؼ ؼ بً عخُم وؾٗض بً ببغاَُم ٖبض الىاخض بً ٞالر ٖو بض الٍٗؼ صزُل ٖو
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بض الُٗٓم بً  بض الغخُم بً مهىا والٗمُض ٖبض هللا خمض ؤٖو ومؿٗض بً مدمض نالر ٖو

م بً ٖشمان بض ال٨ٍغ  .  ،   3"بً ؤخمض بً ههاح ٖو

 الجضغاوي :  -15

م ( الجضٖان) وظمٗهم ضمً َو ُْ ؿ٨ىىن طَبان والخمغة وما خىله مً  ،خغب مً  ُػب  َو

ى٣ؿمىن  ،ؾاخل ظضة  الخمض( )الؿىاملت  ،املظا٦حر  ،الؿٗاصًً )ٖضة ؤ٢ؿام عثِؿت  بلىٍو

م بً ُْٛم   الكُش /املجامٗت  قُىزهم في املاضخي  ،املٗاملت  ، وؤخمض بً  ،خامض بً ٦ٍغ

م بً ُْٛم  بُض هللا بً خامض  ،٦ٍغ م الجضٖاوي  بًٖو ٖبض  بًَامل  الكُش /و  ،٦ٍغ

ؼ  ُُت  ،الٍٗؼ بض هللا  بًوقالي  ،خماص  بًقالي  بًٖو  بًوطًاب  ،قالي  بًمسًىع ٖو

ؿل بً ٖلي بً نالر الجضٖاوي  ،خماصي الجضٖاوي   بًوخمُض  ،ؾُٗض  بضهللا  ،ومَغ ٖو

ومً ٢ًاة ٢بُلت الجضٖان في املاضخي الخؿُجي بً ٖبض  ،بً خامض بً قي٠ُ الجضٖاوي 

ؼ بً نبُسان  ٪  ،الٍٗؼ خمىص ال٣ُٟه الجضٖاوي وقُسهم  بًوخمضي  ،وبسُذ بً مبحًر

ضوي الالُىم / ٖاَي بً ُُٖت بً خمُضان الجضٖا ُْ   ي الخغبي  .ُؼب 

 :  الجخضلي-16

م مً ( الجخاصلت) وظمٗهم ضَو ُْ و٢بُلت الجخاصلت ٢بُلت " ،الضُٖجُت  ؤَالي ،خغب مً  ُػب 

 ،وطوي ُٖاف  ،وطوي ؾالمت  ،وطوي ٚىاًم  ،ٞسىط ٦شحرة مشل طوي ٖىن  بلى٦بحرة جخٟٕغ 

االء ًمشلىن عب٘  ى عب٘ البداعة  ،مً ؤعبإ ال٣بُلت َو مشلىن عب٘  ،َو وطوي ٖمغان ٍو

خ٩ىهىن مً ٞغوٕ ٦شحرة  ،الٗمغاوي  ىن  ،ٍو خٟٖغ م : طوو  بلىوطوي ٖمحر ٍو زالزت ٞغوٕ َو

ىن آلان بُٗا٫ ٖلي  –وطوو ٖلي  ،وطوو زابذ  ،مدمض  ؤ٢هض ٖلي بً خؿحن بما ٌٗٞغ

ىن  –الؿىا٦ىت  خٟٖغ مشلىن م٘ طوي ٖمحر عب٘ الؿىا٦جي  بلىٍو ن وطوو ٖلُا ،زالزت ٞغوٕ ٍو

ىن   ؤٞغوٕ  بلىًخٟٖغ
 
ظٍ لاعبإ خضًشت وؿبُا مشلىن عب٘ الٗلىاوي َو  ٍو

 
ط ؤنَّ بضاًتها ب ،ًًا

                                                           
3
 0 َـ35/1/3417 الصخٟي ٞىػان بً نالر بً الغخُم ٖبض/  لاؾخاط املٗلىماث َظٍ مهضع 
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دان بً عاجر   ،ؤما لاعبإ ال٣ضًمت ٞهم امل٣ابلت  ،٧اهذ م٘ بضاًت إلاماعة التي جغؤؾها ؾٍغ

ُل٤ ٖلى َظا الغب٘ امل٣ابلي وعب٘ البدا جم٘ البداعة والؿىا٦ىت وعب٘ الٗمغاو ، عي ٍو ي ٍو

دان . 3 "طوي ٖلُان()وعب٘ الٗلىاوي  وقُش ال٣بُلت الُىم الكُش / َال٫ بً ٖمغ بً ؾٍغ

ى ال ٣ًغ بيؿب ٢بُلت الجخاصلت بلى ٢بُلت  ضالجخضلي َو ُْ ى بظل٪ ًسال٠ مٗٓم  ُػب  َو

     ماعدي ٢بُلت الجخاصلت.

 : 2 الغاهمي-17

م(  الٛىاهم ) وظمٗهم ض مً َو ُْ ؿ٨ىىن حي  ، خغب مً ُػب  بسلُو  تامل٣ُٕى وال٨غقَو

مسُِ  بلىَـ وبٗضٍ ه٣لتهم الضولت 3195وطل٪ ٢بل ؤن ًجٝغ الؿُل مىاػلهم ؾُل ٖام 

ت والضٝ . ٍؼ  الٍٗؼ

م :  أو زمؿت فغوع  ئلىوالغىاهم جىلؿم   أكؿام َو

 /الكُشَىضي( َظا ومجهم  و طو )ٖبض هللا( و و طو )مىسخى( و و طو )خمغاء( و و طو )الجبري( و)

)عخمه هللا( هىحهغ بً ُُٖت هللا بً هىحهغ  الكُش /ه بىا. و )عخمه هللا( ُُٖت هللا بً هىحهغ 

والُىم ابىه الكُش / ٖبضالٛالب بً هىحهغ  ، ملداٞٓت زلُو الخابٗحن الٗؼعة ٢بُلتقُش 

و٦ظل٪ مجهم ،   زلُو ملداٞٓت الخابٗحن الٗؼعة ٢بُلت قُش بً ُُٖت هللا بً هىحهغ

خمُض بً خمضان قُش ظماٖت الٛىاهم والُىم  / الكُشه بىاخمضان بً مدمض و  الكُش /

خامض  الكُش /ه عصة بً خمُض قُش ظماٖت الٛىاهم  في زلُو . ومً عظا٫ الٛىاهم بىا

اجه ًغخمه هللا  ى عظل  ،بً ُُٖت هللا بً هىحهغ والظي ٧ان ٖمضة واصي ٢ضًض ختى ٞو َو

 ا
 
ومجهم ٦ظل٪  ،هللا  ًغخمه هاله لٍٟغ ٦غمؤمى ج٣ل ٧اهذ قتهغ بال٨غم ختى ؤهه ؤخُاها

ت ٦بحٍر  ى عظل ٦غم وعظل شجاٖت له مٗٞغ خؿحن بً ُُٖت هللا بً خؿحن ًغخمه هللا َو

و٦ظل٪ مدمض  ،ه ٖباؽ خؿحن مً ؤَل الغؤي في ال٣بُلت بىاوالُىم  ،في الُب الكٗبي 

                                                           
3
 . 63ؾٗض ظبر الجخضلي ، خضًض الىزاث٤ ، الجؼء لاو٫ ، الُبٗت لاولى ، م  
1
ش مً مالمذ ، الخغبي مدمضاملٗبضي مباع٥  ض  ٢بُلت جاٍع ُْ  .   388ـ م ، لاو٫  الجؼء ، الدجاػ فيُػب 
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هض بً  بُض بً ٖبض هللا وخمض بً َىضي ٞو بضعبه ٖو اهم بً خمُض ٖو بً ٖلى الٛاهمي ٚو

ٖبض الٛجي وخمضان بً مدمض اللظان قاع٧ىا في مجغاص الُمً جدذ ٢ُاصة  َىضي ومجهم

ىا هظ٦غ لاؾخاط  (عخمه هللا)املل٪ ُٞهل  ٫ مضًغ ؤو ؾالم وانل الٛاهمي  الكُش /َو

ى عظل زحر  ٗمل في الضٖىة وإلاعقاص بسلُو َو مضعؾت في زلُو مً ؤَل زلُو َو

لم  و٦ظل٪  ،ه خمضان بىاىضي بً مهمل و والٛىاهم ؤَل قٗغ ومجهم قٗغاء ٦باع مشل َ ،ٖو

هم بجاو٦ظل٪  ،ه خمضان بً مدمض بىاو٦ظل٪ مدمض بً ؾالم و  ،هم خمُض بً خمضان بجا

ؿ٨ىىن حي امل٣ُٕى وال٨غق الكُش /  َو
 
 ،بسلُو  تخمُض بً خمضان ًغخمهم هللا ظمُٗا

م ؾُل ٖام   تالضولَـ وبٗضٍ ه٣لتهم 3195وطل٪ ٢بل ؤن ًجٝغ الؿُل مىاػلهم مشل ٚحَر

ت والضٝ . بلى ٍؼ  مسُِ الٍٗؼ

 املؼعوعي : -18

٘) وظمٗهم م( املؼاَع ض مً َو ُْ ؿ٨ىىن زلُو ، خغب مً ُػب  ولهم مؼإع  ،مىظ ال٣ضم  َو

ٖبض  وقُسهم الُىم الكُش / ،و٧اهىا ٌٗملىن بالؼعاٖت  ،وؤمال٥ في زلُو و٢ضًض وزى٫ 

٪ بً مباع٥ بً مدمض بً صخُٟت هللا بً خامض  ؾخلم املكُست االظي  ، املؼعوعيبً بٍغ

٪ بً مباع٥ بً مدمض بً صخ٠ُ املؼعوعي ؾىت   اة والضٍ الكُش / خامض بً بٍغ بٗض ٞو

  ، ٌ  عخمه هللا 3416
 
 ،زُا٫  ؤبى الكاٖغ / ٖبضاملٗحن  ،ومً قٗغاء َظٍ ال٣بُلت ؾاب٣ا

 ،خُٟت والكاٖغ / مباع٥ بً ص ،بً مؿخىع  والكاٖغ / ٣ٖا٫ ،والكاٖغ / ٖلي بً مدمض 

والُىم الكاٖغ ال٨بحر الكُش /  ،والكاٖغ / مؿخىع بً صخُٟت املؼعوعي عخمهم هللا 

م بً ٖلي املؼعوعي خٟٓه هللا .  ٖبضال٨ٍغ

 املؼمىمي : -19

م ،( املؼامُم) وظمٗهم ض مً َو ُْ ؿ٨ىىن   ، خغب مً ُػب  ومً  ،وزلُو ال٣ًُمت وزى٫ َو

 ،الٗىاٌكت  ،الخماصًً  ،الؿل٨ت  ،الٛىاهمت  ،الضوازلت  ،املجاوصة  ،ٞغوٖهم الغواجر 
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 و طو  ،ُُٖان  و طو  ،خمُض  و طو  ،صزُل  و طو  ،الكىا٢لت  ، الًٟى٫  ،الٗىابضة  ،الؿالًمت 

م الُىم /ٖبض ال٣اصع بً مبرو٥ املؼمىميخماص   . الخغبي  و٦بحَر

 الشابخي : -21

م ،( الكىابذ) وظمٗهم ض مً َو ُْ هم الُىم  ، خغب مً ُػب  ؿ٨ىىن واصي زلُو  ومٗٞغ َو

 ٖمغ بً ببغاَُم الكابخي .

 الؿُاعي : -21

م ( ةالُحر ) وظمٗهم ض َو ُْ ؿ٨ىىن واصي زلُو  ، مً خغبمً ُػب  هم الُىم ٖبض  ،َو ومٗٞغ

 الٛجي بً ُُٖت هللا الُُاعي  . 

 اللبضي : -22

م ،( ةاللبض) وظمٗهم ض مً َو ُْ ؿ٨ىىن زلُو حي الهضع بجىاع ؤمال٦هم  ، خغب مً ُػب  َو

 مً املؼإع مىظ مئاث الؿىحن ومً ٞغوٖهم : 

 خمضان . و طو  -

لم . و طو  -  ؾٍى

ٌ . و طو  -  ٍٖى

 مضًً .  و طو  -

ومً ؤٖالمهم في املاضخي خمض خمضان اللبضي  ، وقُسهم الُىم ٖمغ ؾالم اللبضي الخغبي

لم بً ظابغ وؾالم ؾلُمان اللبضي . ٌ اللبضي وؾٍى الي ٍٖى  ٖو

سُت املاعزت ٖام   ٧انَـ ٖلى ؤن قُش ال٣بُلت في طل٪ الى٢ذ 3187وجظ٦غ الىز٣ُت الخاٍع

ٌ اللبضي في وز٣ُت اللؼم بحن ٢بُلت اللبض و٢بُلت ال٣ىاص طوي قامي  ةٖالي بً ٍٖى

ضابٜ ٖلى ًض قُش ؤصخاب ع  ُْ ذ في طل٪ الى٢ذ .   ُػب   صزُل هللا ن ٖؿم الخٍى
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 الطػُضي :  -23

م ،( الهٗاًضة) وظمٗهم ض مً َو ُْ ؿ٨ىىن  ،مً خغب  ُػب  ولهم في  وحجغ زلُو عابٜ و َو

 : ٞغوٖهم ومً ، َظا لازحر ؤمال٥ ومؼإع وبُىث ٢ضًمت مبيُت مً الُحن واللبن 

 .طوو ظبران  -

 املضاوؾت . -

 ال٣ُاهت . -

 طوو ُٖا هللا. -

ت . -  الٟجاٍع

 : خمضان بً ٢ىإ الهُٗضي )٢اضخي بسلُو( 
 
خاؾً بً مدؿً  ،مكاًسهم ؾاب٣ا

مدمض ٖلي بً نالر )٢اضخي  ، )الٟجغي( الهُٗضيمدمض ؾُٗض بً ٖلي  ،الهُٗضي 

ُُٖت هللا بً  ،مدمض ؾُٗض بً مدمض ٖلي الهُٗضي )مً ؤُٖان بلضة حجغ (  ،بذجغ( 

٣ُم في بلضة زلُو .وقُسهم الُىم / ٖبُض هللا بً ٖبُض الهُٗضي  ،خمُض ال٣ُان   ٍو

٣ُمىن ٞحها : م مً بلضة زلُو ٍو  ومً ؤُٖان ٢بُلت الهُٗضي الظًً الخ٣ُذ بهم َو

 خمضان بً خمُض الهُٗضي . -

 ٖبضاملدؿً الخؿً الهُٗضي . -

 مدمض ٖلي مدمض ؾُٗض الهُٗضي . -

 امض الهُٗضي .خكُم خ -

 ٢ىإ خمض الهُٗضي . -

 خاؾً خمض الهُٗضي . -

٤ُ خمضان الهُٗضي . -  جٞى

 زالض مدمض ٖلي الهُٗضي . -
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 الشػُبي : -24 

م ،( الكُٗباث) وظمٗهم ض مً َو ُْ ؿ٨ىىن واصي زلُو وهىاحي ٧لُ ، خغب مً ُػب   . تَو

 الغاًلي : -25 

م  ،( الغوا٣ًت) وظمٗهم ضمً َو ُْ هم ٖلي بً  ، خغب  مً ُػب  ؿ٨ىىن بلضة زلُو ومٗٞغ َو

 ببغاَُم الغا٣ًي . 

 اؾي : طال -26

م( يَاىَّ هال) وظمٗهم ض مً َو ُْ حن ؤؾاؾ بلىوجى٣ؿم َظٍ ال٣بُلت  ،  خغب مً ُػب  حن ُٖٞغ

 َما : 

م طو )آ٫ ٧لُب  -3  . و ال٨البُت( َو
 
 باوي خالُا

 الكضاصهت( . )قضاص  و طو  -1

م جبضؤ مً خغة الب٩ .  زلُوٍت ٚغب قما٫ زلُو ولهم ؤمال٥ ومؼإع بىاصي و اوصًاَع

 الكُش /اَي و هٖبض هللا بً ؾلمان ال الكُش /ومً ؤبغػ قُىر َظٍ ال٣بُلت في املاضخي 

اَي ومٟلر بً هٖىاًت هللا بً باوي ال الكُش /اَي هٖبُض بً ٖبض هللا بً ؾلمان ال

ماَي هاَي وخمُض بً مدمض الهٖىاًت هللا بً باوي ال مدمض بً ٖلي بً  / الُىم و٦بحَر

 اَي .  هخمُض ال

 الؼهبلي : -27

م ،( الؼهاب٣ت) وظمٗهم ض مً َو ُْ م ٖلى زالزت  ،  خغب مً ُػب  ؿ٨ىىن زى٫ ونٗبر َو َو

 ؤ٢ؿام :

 ال٣بابُل . -

 الهىالخت . -
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 املىاؾُت .  -

 املغامخي : -28

م مً  ،( املغامدت) وظمٗهم ضَو ُْ وؾ٨ىاَم زلُو بمى٣ُت الهضع  ،خغب مً  ُػب 

 ٖضة  ٞسىط ومجهم :  بلىوجى٣ؿم ٢بُلت املغامده 

 مغقىص . و طو  -

 جخِل . و طو  -

 ٖمغان . و طو  -

 نالر .  و طو  -

 وقُسهم الُىم ٖبض الخمُض مدمض نالر املغامخي . 

 :  املغغبي -29

م   ،(  املٛاعبت) وظمٗهم ضَو ُْ ؿ٨ىىن زلُو بخي املٛاعبت ومً  ،مً خغب  مً ُػب  َو

 : ٞغوٖهم

 آ٫ مغعي . -

 آ٫ ظبحرة . -

 آ٫ الٗىص . -

 خؿحن . و طو  -

ىم . و طو  -  ٍٚى

-  . ٘  آ٫ مَغ

 خماصي . و طو  -

 ًىؾ٠ . و طو  -

 طوي ٖاًض . -
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 صازل .  و طو  -

 خؿً .  و طو  -

ب . و طو  -  ٍٚغ

 وقُسهم الُىم ٚاػي بً ٖبض الهاصي مدمض املٛغبي الخغبي . 

ضاللؿم الثاوي  ُْ َب م : ػ   الشام َو

 املؼصاصي( : ) أواملؿخاصي -1

ض٢بُلت مٗغوٞت مً  ،( املؿخاص) وظمٗهم   ُْ ؿ٨ىىن الؿاخل قما٫ عابٜ  ،ً خغب م  ُػب  َو

م ؤصخاب الضع٥ في طل٪ الؼمان  غي  ،َو م الجٍؼ الضعع الٟغاثض "في ٦خاب  3 ول٣ض ط٦َغ

ضؤن ٣ًى٫ ٌٗىص صع٥  بلىخمض الجاؾغ  وكغ  "املىٓمت ُْ   ُػب 
 
ؿخمغ َظا الضع٥  ،الكام ؤًًا َو

ضزغ صع٥ آال٣اضخي ٞهى ن املدل املٗغوٝ ببؿخا بلى ُْ  ٖىض ؤَل  ،الكام  ُػب 
 
ىٗخىن ؤًًا ٍو

ضالدجاػ ب ُْ اص ُؼب  ضو  –عباٖت خمضان  ، 1 امِلْؿض  ُْ خذ الباء املىخضة  – ُػب   –بًم الؼاي ٞو

خذ الضا٫ لا   : مخٗضصة مجهاَىاث٠  –لى وؾحن مجؼوم بٗض املُم و واملؿضاص ب٨ؿغ املُم ٞو

ظٍ )ٚاهم .  و وطو  ،ؾالم والجلُضاث و ال٣ىاٞظة واملكاَحر  و ٖلي وطو  و وطو  ،ؤخمض  و طو  َو

 ٞساط ٢بُلت املؿضاص في املاضخي ( .ؤ

ؿ٨ىىن عابٜ ومجهم    –امل٣اًضة  )ومً ٞغوٖهم الغثِؿُت في الى٢ذ الخايغ  الجضًبي َو

الُىم مدمض ٖلي بً  طوي ٖىصة(. وقُسهم –طوي قدُان  –طوي ٖبُض  –الهبكت 

 ٖبضهللا بً مٟغط الجضًبي املؿخاصي. 

                                                           
3
غي    . الشاوي الجؼء3414 املىٓمت الٟغاثض الضعع  ٦خاب ، الجٍؼ
1
غي ؤن املؿضاص   ض مًوامل٣هىص مً ٦الم الجٍؼ ُْ ض، ٞمً لاصر ؤن ًيؿب املؿضاص بلى   ُػب  ُْ ولِـ ال٨ٗـ ، ٩ٞان ٖلُه ؤن ًيؿب   ُػب 

 الٟٕغ بلى لانل .  
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 الىافعي : -2

م مً  ،( الىىاٞ٘) وظمٗهم  ضَو ُْ ؿ٨ىىن مؿخىعة  ،خغب  ُػب   و عقُض وطو  و ومجهم طو )َو

ضمدِؿً ( و٧ان قُسهم في املاضخي ُُٖت بً مدِؿً الو مدمض وطو  و حجغ وطو  ُْ ي ُؼب 

سُت ،َـ عخمه هللا 3196املخىفي ٖام  م في وزاث٤ جاٍع  . ٌ 3304بلى ما ٢بل     وعص ط٦َغ

 الغاهمي : -3

م مً  ،( الٛىاهم) وظمٗهم ضَو ُْ ؿ٨ىىن في مؿخىعة ، 3مً خغب ُػب   ،وعابٜ وزلُو  َو

حهم ٢ًاة الٗٝغ ومً ؤقهغ قُىزهم في املاضخي  ،الكُش / مبرو٥ بً خمضي الٛاهمي  ٞو

٪ بً خمضي الٛاهمي الكُش / ٪ بً خمضي الٛاهمي الكُش /و  ، مبحًر  ، خؿحن بً مبحًر

٪ بً خمضي الٛاهمي  الكُش /و  /  والكُش ،بغ٦ت بً ٖغابي  الكُش /و  ،بؾماُٖل بً مبحًر

٪  بؾماُٖل بً مدؿً ٪  ،بً مبحًر وفي و٢خىا  ، والكُش / ؾالم بً بؾماُٖل بً مبحًر

٪ الخايغ   ؾلُمان بً مباع٥/  والكُش ،الكُش / مدمض بغ٦ت بً بؾماُٖل بً مبحًر

٤ / ظابغ ٖبضالخُٟٔ الٛاهمي  ، عخمه هللا() قلُه بً مدمض/  والكُش ، عخمه هللا() الٍٟغ

 َه بً  الكُش /و  عخمه هللا()
 
/ ؤًمً بً الكُش . ٖمغ بً اؾماُٖل مداٞٔ عابٜ ؾاب٣ا

٪ الٛاهمي  مداٞٔ عابٜ ، مبحًر
 
ى خالُا ٪  اللىاءو  َو / ٖبض الخ٨ُم بً ٢ابل بً مبحًر

 الٛاهمي  . 

 الػطالوي :  -4

م  ،( الٗهالن) وظمٗهم ض مًَو ُْ وؾ٨ىاَم قما٫ بلضة مؿخىعة ومً  ،خغب مً  ُػب 

 ٞغوٖهم: 

 البرا٣ًه .-

ان  . -  ال٣ٖغ

 الهضبان . -

                                                           
3
 .55ٌ ، م  3411،  3ٌ ، ٍ 3156ٖام ٖبضهللا ماَغ الٛاهمي ، قُىر وؤمغاء عابٜ مىظ  
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 ٍؼ . و ااملٟ -

 الىىبه .  -

اوي .  -  الٍٗغ

 : الهضَضي()الىلضي  -5

م ،(  الىلض ) وظمٗهم ض مً َو ُْ ؿ٨ىىن مؿخىعة  ، خغب مً ُػب  ٦دله –ولهم مؼإع ومجها َو

 ٚكا ومً ٞغوٖهم :  ؤبى  –م ٠ُٟ٢ ؤو  –خمغ الهمض لا  –بًُ املغزت   –

 . تُُٖ و طو  -

 مؿُُٗض .  و طو  -

 ؾٗضي .  و طو  -

 خمض .  و طو  -

ىى هللا بً ُُٖه  ،ومً ؤٖالمهم في املاضخي ُُٖت هللا بً ُُٖه  ٌ  ،ٖو وؾالمت بً ٍٖى

اَي  ،ُُٖت هللا  بًُُٖت  ان و  ، ُُٖت هللا  بًٖو مل  ، تُُٖ بًقٍغ خمُض  بًوظٍى

 خمض. ؤ بًوعاقض 

 الخمِس ي :-6

م ،( الخمـ) وظمٗهم  ض مً َو ُْ ؾ٨ىاَم  بلضة مؿخىعة وقمالها ولهم  ، خغب مً ُػب 

 : مال٥ ومجهاؤمؼإع و 

 مؿمغة . -

 ق٣غة . -

 ظاَلُت . - 

٦غف  . -
ُ
 واصي ا

 املضعط  .  -
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ومً ؤٖالمهم في املاضخي خمُض بً ٖاًٌ بً ٖبُض بً عصن الخمِسخي ونالر بً خمُضان 

٤ وؾُٗض بً نالر بً خمُض  بًوهاقغ  ،عصن  بً  ، َـ3411عصن املخىفي في ٖام  بًٍَى

وفي الى٢ذ الخايغ ُٖا هللا بً نالر بً خمُض بً عصن  ،زغ قُىر ال٣بُلت آو٧ان 

٤  ومً ٞغوٖهم :. 3 الخمِسخي وؾالم بً هاقغ بً ٍَى

 عصن . و طو  -3

 مىُضًل . و طو  -1

 زُُان .  و طو  -1

 الىاؾُي .  -4

 ي : و االخؿ -7

م ( ة و االخؿ ) وظمٗهم  ؿ٨ىىن في يىاحي عابٜ ومجهم  ، خغب مًَو نالر  الكُش /َو

م في وزاث٤ و االخؿ ي له صوع ٞٗا٫ في الضٖىة وإلاعقاص والخُب واملدايغاث وجم ط٦َغ

سُت مىظ ٖام   .  (اهٓغ الىزاث٤)َـ 3398جاٍع

 الغاشضي :  -8

م  ،( الغواقض) وظمٗهم ؿ٨ىىن خى٫ مؿخىعة ، خغب مًَو  وظىىب م٨ت . َو

 الػغبُضي :  -9

م (  الٗغابُض ) وظمٗهم ؿ٨ىىن خى٫ مؿخىعة. ، مً خغبَو  َو

 

 

                                                           
3
 . الخمِسخي عصن بً  نالر بً هللا ُُٖت بً نالر املٗلىماث َظٍ مهضع 
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 الؿاصؽالفطل 

 الدج وهلاؽ الضعن أصخاب طهغ
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 بضعب الخاج الؿلؿاوي
ً
 : طهغ الضعن وهلاؽ الدج مغوعا

جب ٗلم ؤهه في ٚالب ؤخىا٫ ٖغبان الضع٥ ال ًخٗمضون خهى٫ الٟؿاص ولاطي حؤن   "ٍو

بال ٖىض ٢ُ٘ ٖىاثضَم املغجبت لهم مً الضًىان الؿلُاوي ٞةن امللى٥  ،والخس٠ُ 

٤ الخاط تالؿالٟت ما عجبىا طل٪ لهم بال ألظل اؾخ٣ام ومغوع ؤَل الغ٦ب في  ،ؤخىا٫ ٍَغ

 تؾخ٣اماوجإؾِـ ظمُل ألظل  ،مل٣هض ظمُل  ،َظا الضعب ٖلى خالت لامً ولامان 

ٞمً ؤمغاء  ،لكٍغ٠ ٖلى خالت ؤمان مجهمومغوع ؤَل الغ٦ب في َظا الضعب ا ، ؤخىالهم

ٖاصاتهم مً الضًىان الكٍغ٠ ُُٞم٘  بلىزم ًخ٣ضم  ،الخاط مً ًبُل ٖاصاتهم مً صًىاهه

 مً الظعاج٘
 
ا ىظه لظل٪ وظَى  ٍو

 
 ونىٟا

 
ضم  ، في ٚالبها ُٖىا زم ما ٦ٟاٍ طل٪ الُم٘ ٖو

اخخاظىا  بطاىالهم ٦ما الىٓغ في الٗا٢بت ختى ٌٗاملهم م٘ طل٪ بؿىء املٗاملت ٞال ًغاعي ؤخ

حهم مالهم وال ًغاعي  ؤو ٖل٤ُ لغواخلهم  بلى ص٤ُ٢ ًتزوصون به ُٞبسل ٖلحهم بظل٪ وال ًٞى

 .3َم ٖلُه"ئ عاآوججخم٘  ،ٞلِـ ٖىضَم خُيئظ بال ؤجهم ًخضاٖىن للٟؿاص ، ؤخىالهم

 الخػلُم غلى الىظ : 

 ؤًبضؤ الىو بىظىب الٗلم صون  
 
خُان ؤي ٚلب لا ؤلُبضؤ بال٣ى٫ في  ن ٣ًُ٘ ٢ُٗا باجا

٤ الدج مً الٗغب ؤخىا٫ خى٫ لِـ في ٧ل لا  ٞالٗغب الظًً  ،خىا٫ الضع٥ وخغاؽ ٍَغ

بضو امل٣هىص َىا ال٣باثل التي جمغ ٢ىاٞل الدج في مىا٤َ  ٤ الدج ٍو ٣ًىمىن بدغاؾت ٍَغ

َغ١  ما٦ً التي جمغ بهاؤي لا  (ؤصخاب الهجغ)هٟىطَا ٞؿماَم ال٩اجب ٖغبان الضع٥ 

ضون خهى٫ الٟؿاص  ،ال٣ىاٞل  امل٣هىص َىا ٧ل ما ًدؿبب في يغع  ،٧ل َاالء ال ًٍغ

 
 
ج٣ى٫  ،ًٖ ال٣ُم الضًيُت ولازال٢ُت التي جمى٘ مً الخٗغى للدجاط  الدجاط بُٗضا

 )٦خب اللٛت ًٖ الٟؿاص ما ًلي :  
 
ٞاؾض( ) ؤٞؿض( الغظل ٞؿض والصخيء ظٗله ٞاؾضا

ُه ؤؾاء بلحهم ٟٞؿضوا جٟاؾض( ال٣ىم جضابغوا )ٞؿضٍ( مبالٛت في ٞؿضٍ )ٖلُه  الغظل َع

                                                           
3
غي  ال٣اصع ٖبض  )٢ام بيكغ ال٨خاب صون الخد٤ُ٣ ُٞه والغظٕى الى  .158م ، لاو٫  الجؼء ،وكغ خمض الجاؾغ  ، الٟغاثض الضعع  ،  الجٍؼ

ضًم  غي : اهه مخهٝى وع٦ُ٪ لاؾلىب وي٠ُٗ ال٨خابت ٖو  ، و٢ا٫ ًٖ الجٍؼ
 
غي مً املاعزحن ٞهى هاقغ ولِـ مد٣٣ا ما٢بل الجٍؼ

 : )٦شحر الظم للٗلماء مً ٢ًاة ومضعؾ
 
ؿخٗمل ال٨شحر مً ال٩لماث الٗامُت والتر٦ُت ( و٢ا٫ ؤًًا حن ، بىنٟهم بالجهل الكهغة ، َو

اجه خؿب املاعزحن بحن ٖامي   ٌ . 981ٌ الى 970وؾىء الخهٝغ ، بل ٢ض ًىضٞ٘ بلى اؾخٗما٫ بٌٗ الٗباعاث الؿِئت ( . و٧اهذ ٞو
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 )و٢ُٗىا لاعخام 
 
ؾخٟؿض الؼعٕ ا٣ًا٫  اؾخٟؿض( الصخيء ٖمل ٖلى ؤن ٩ًىن ٞاؾضا

  ؤو ولامغ وظضٍ 
 
ُه ٞاؾضٍ   ٖضٍ ٞاؾضا يُغاب الٟؿاص( الخل٠ والُٗب ولا )والغظل َع

ؼ ل الٍٗؼ ْهغ الٟؿاص في البر والبدغ بما ٦ؿبذ ) والخلل والجضب وال٣دِ وفي الخجًز

ؼ  ل الٍٗؼ ؿٗىن في لاعى ٞؿاصا( )ؤًضي الىاؽ( وبلخا١ الًغع وفي الخجًز املٟؿضة( ) ،َو

الٟؿاص مً لهى ولٗب  بلىالًغع ٣ًا٫ َظا لامغ مٟؿضة ل٨ظا ُٞه ٞؿاصٍ وما ًاصي 

ما  مٟؿضة(  بن الكباب والٟغاٙ والجضة مٟؿضة للمغء ؤي)الٗخاَُت  ؤبى ٢ا٫  ،وهدَى

ضون لا  . 3ط( مٟاؾض) ٣ٞض ظاء  ،طي ج٣ى٫ ٦خب اللٛت ًٖ لا  طااٞم ،طي و٦ظل٪ ال ًٍغ

الن بطاؤطي( الصخيء ؤطي و )طي : في املعجم الىؾُِ ما ًلي في باب لا  ة وؤطًت ٢ظع ٞو

٣ا٫ ؤطي ب٨ظا جًغع به وجإلم مىه ٞهى ؤطي  ؤنابه بإطي  ٍ( بًظاء  )بطا ،ؤنابه ؤطي ٍو

ل )اطي ؤو ط( )آلاطي( املىط الكضًض )جإطي به( ؤطي ) لاطي( الًغع ٚحر الجؿُم وفي الخجًز

ؼ  لاطي( َى ؤط الكضًض الخإطي )ة( لاطي طاإلا )والُٗب  (لً ًًغو٦م بال ؤطي)الٍٗؼ

ضون الخس٠ُ 1 لاطًت( لاطي) ٞما امل٣هىص بالخس٠ُ ؟ ظاء في املعجم  ،. و٦ظل٪ ال ًٍغ

 )الىؾُِ : 
 
  ز٠ُ( زُٟا

 
  مغَّ  وزُٟاها

 
ٗا والصخيء زُٟا ت  ؾَغ ظظبه وؤزظٍ بؿٖغ

٣ا٫ ز٠ُ البر١ البهغ طَب به وز٠ُ الؿم٘ اؾخلبه و او  . ٞهم  1 ؾتر٢هازخلؿه ٍو

ضون ٧ل مً الٟؿاص ولا )ؤَل امل٩ان( ؤي ٖغبان الضع٥  طي والخس٠ُ يمً قٍغ ال ًٍغ

ى  ٢ُ٘ ٖىاثضَم املغجبت لهم مً الضًىان الؿلُاوي ؤي ٖضم نٝغ ما  ًخم ؤن الَو

بضو  ، ظىع مً ٢بل الؿلُانؤًغاص وعواجب و بزهو لهم مً  هم بجالىو ٣ًى٫ ؤن ٍو

ضون الٟؿاص والخس٠ُ ولا  ظىع . وفي َظا لم ًهٝغ لهم مً الغواجب ولا  بطاطي ًٍغ

م مً ٖغبان الضع٥بال٣ى٫  ذ مً . ٞخل٪ الغواجب ولا  ؾاءة ملً جم ط٦َغ ظل ؤظىع نٞغ

٤ وحصج ٤ جإمحن خض الىاؽ ٖلى مغاٖاة خغمت الٍُغ ُ٘ ٢ًاء خىاثج الىاؽ ًٖ ٍَغ

                                                           
 .688م  ، 1الجؼء  ،باب الٟاء  ،املعجم الىؾُِ   3
 املغظ٘ الؿاب٤ . 1
 املغظ٘ الؿاب٤ . 1
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ؤخىا٫ ت ؾخ٣اماألظل   َغ١ الدج ٣ُٞى٫ : ٞةن امللى٥ الؿالٟت ما عجبىا طل٪ لهم بال

٤ الخاط  : مل٣هض ظمُل  الىو هُت الؿالَحن وامللى٥ ٧اهذ هُت زحر ٣ُٞى٫  نَّ ؤزم  ،ٍَغ

ومغوع ؤَل الغ٦ب في َظا الضعب الكٍغ٠  ، ؾخ٣امت ؤخىالهماوجإؾِـ ظمُل ألظل  ،

٤ مغوع ٢ىاٞل الدج  ،ٖلى خالت ؤمان مجهم   .والضعب الكٍغ٠ َىا َى ٍَغ

  : هفهم مً الىظ 

محر الدج هٟؿه خُىما ًى٠٢ نٝغ مسههاث ؤهه ٚالبا ما ٩ًىن ؾبب الٟؿاص َى ب

٤ مً ٖغبان الضع٥ وبإٖظاع قتى  ظا :  ٣ُٞى٫ الىو بما ًُٟض ٢ىلىا َ ،خغاؽ الٍُغ

ٖاصاتهم مً الضًىان  بلىزم ًخ٣ضم  ، ٞمً ؤمغاء الخاط مً ًبُل ٖاصاتهم مً صًىاهه

 مً الظعاج٘ 
 
ا ىظه لظل٪ وظَى  ٍو

 
 ونىٟا

 
ٞإمحر الدج  ،الكٍغ٠ ُُٞم٘ في ٚالبها ُٖىا

بؿبب َمٗه وظكٗه ٌؿبب في خهى٫ الٟؿاص وطل٪ بٗضم نٝغ مسههاث خغاؽ 

٤ الدج وال ٌؿاٖضَم في خا٫ ما   ،ما ٣ًخاجىن به  ؤو الٗل٠  بلىخخاظذ عواخلهم اٍَغ

خإمغون ٖلُه   بطا٦ما ظاء في الىو : ٞال ًغاعي ؤخىالهم ٦ما  ،ُٞد٣ضون ٖلُه ٍو

حهم مالهم  ؤو ٖل٤ُ لغواخلهم  بلىخخاظىا ا ص٤ُ٢ ًتزوصون به ُٞبسل ٖلحهم بظل٪ وال ًٞى

َم ئ وججخم٘ ؤعا ، ٞلِـ ٖىضَم خُيئظ بال ؤجهم ًخضاٖىن للٟؿاص ، وال ًغاعي ؤخىالهم

مغاء الدج ؤطي والخ٠ُ ٖلى ؾباب الٟؿاص ولا ؤٖالٍ ًل٣ي ؤ. الىو املظ٧ىع  ٖلُه

 . بؿبب َمٗهم وظكٗهم

غي في هخابه الضعع  كاٌ ٤ لاعبٗت َظٍ ٫ ؤو : " الجٍؼ ت م٨ت بلى مهغ ٍَغ  " املكٞغ
 
مخدضزا

٤ الخاط املهغي في الهضوع والىعوص ومؿاٞاجه املدغعة بالؿحر املٗخاص خُض  ، ًٖ ٍَغ

ٖلم ؤن الغ٦ب ًسغط مً ال٣اَغة مضًىت ؤ: " و   3 فػل هللا بًاالػالمت  هلل غًو  ٢ا٫

غخل مجها زم  ؤو ٞحها زالزت ؤًام  ٣ُٞ1م )....(مهغ ُٞجز٫ البر٦ه   1 م٩ان ٣ًا٫ بلىؤعبٗت ٍو

                                                           
3
  .3151 ،3148م ، الشاوي الجؼء ، الؿاب٤ املهضعبخهٝغ مً  

 في لانل : ٣ُُٞم ٞحها . 1

 ٣ًا٫ : في لانل ٣ًا٫ له .  1
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ـ ُٞإزظ بلحها في زمـ مغاخل زم ًغخل  ؤًلت ُٞإزظ بلحها في  بلىهسل( زم ) بلىالؿَى

غص ماءَا َى ؤٖظب ماء مً ؤًله  بلىزمـ مغاخل زم ًغخل  ى  ،خ٣ل مغخلت واخضة ٍو َو

٣ا٫ : بهه الظي ؾ٣ى ٖلُه مىسخى ٖلُه  بلىٖلى ؾاخل بدغ ال٣لؼم . زم ًغخل  بغ مضًً ٍو

إزظ بلحها في مغخلخحن  ،ُٖىن ال٣هب  بلىالؿالم . زم ٢ا٫ : ًغخل  الىب٪  بلىزم ًغخل  ،ٍو

لخت  عب٘ مغاخل ؤفي  ،لاػلم  بلىزم ًغخل  ،ٖلى ؾاخل ال٣لؼم في زالر مغاخل  ،وحؿمى املٍى

ؿمى ٞم ال٣ًُ ،ؤ٦غي  بلىزم ًغخل  ،في زمـ مغاخل  ،الىظه  بلىزم ًغخل  ، في  ، تَو

إزظ بلحها في ؤعب٘ مغاخل زم  ،الخىعاء وهي ٖلى ؾاخل بدغ ال٣لؼم  بلىمغخلخحن زم ًغخل  ٍو

٣ُم زالزت  بلىزم ًغخل  ،هبِ في مغخلخحن  بلىًغخل  ًيب٘ ُٞإزظ بلحها في زمـ مغاخل ٍو

ى ماء ظاعي ٖظب  ،مغخلت واخضة  ،الضَىاء  بلىؤًام . زم ًغخل  غص ماءَا َو وبها هسل  ،ٍو

غص ماءَا ،ُٞإزظ بلحها في زالزت مغاخل ،بضع بلىؤن ٣ًى٫ زم ًغخل  بلىوػٕع  وهي مضًىت  ، ٍو

وؤعى بمسًغ الؼعٕ مب٣لت  ، ٫ مدؿلؿلتو ا. وظضت اػ" وبها ُٖىن هًاز"في الدج حجاػ 

ٟت  ، وؤشجاع ؤزغ ٢لُل ٖضصَا ،الخضاث٤  ءوهسُل مل ، وبها الجاع ٞغيت املضًىت الكٍغ

إزظ بلحها في زمؿت مغاخل بلى. ًم ًغخل  ٞحرص ماءَا غص ماءَا ، عابٜ ٍو ى ماء مملىح ، ٍو  َو

ال ًإحي ٖلُه بال ؤَل مهغ ومً حج  يو٢ض ب٣ ، م٣ُاث ؤَل الكام ، وهي بةػاء الجخٟت ،

و بلىمجها ًدغم الدج وحهلىن بالخلبُت . زم ًغخل  ، مٗهم ُْ ل 
ُ
ُٞإزظ بلحها في زالزت  ، ز

ىن الىانغي  ، مغاخل غص ماءَا و٢ض ٖمل بها لامحر الٗالم ؤٚع بغ٦ت  – ةلىعخمه هللا حٗ–ٍو

غص ماءَاب بلى. زم ًغخل  اعج٤ٟ بها الخاط خإَب  ، ًُ مغ ُٞإزظ بلحها في زالزت مغاخل ٍو ٍو

ان   بلى
 
ْؿٟ ُٖ ٣ه َظا بحن زلُو وبًُ مغ ًمغ ٖلى  ت . وفي ٍَغ ى بئر  ،صزى٫ م٨ت املكٞغ َو

 قغابه.....الخ" .  َٜا ٖظب ؾاجئ ما

  عبؼ ؾغق للدجاج فُلٌى الياجب :أَىان 

٤ الظي ًبضؤ مً ال٣اَغة في مهغ زم البر٦ت  ،عب٘ مً َظٍ الُغ١ لا  زم ًمغ  ،الٍُغ

ـ  ى ٖلى ؾاخل البدغ لا  بلىزم  ،ؤًلت  بلىزم  ،هسل  بلىبٗضَا  ،بالؿَى  ،خمغ خ٣ل َو

ُٖىن  بلىبغ مضًً زم  بلى بلىوزم  ،ن في مهغ الُىم و٧ل املدُاث الؿاب٣ت ج٣٘ آلا 



 الحجاز في المصادر والوثائق التاريخية ما قبل اإلدالم إلى وقتنا الحاضر   ُزَبْيد

 

  

  87 
 

لخت  بلىزم  ،ال٣هب  زم  ،لاػلم  بلىزم  ،خمغ ٖلى ؾاخل البدغ لا  ،الىب٪ وحؿمى املٍى

ؿمى ٞم ال٣ًُت زم  ،ؤ٦غي  بلىزم  ،الىظه  بلى الخىعاء وهي ٖلى ؾاخل البدغ  بلىَو

ًيب٘ وهي صًاع بجي ؾالم مً خغب وج٣ُم ال٣اٞلت َىا٥ مضة  بلىزم  ،هبِ  بلىلاخمغ زم 

حها ماء ظاع ٖظب   ،وهي  الضَىاء بلىزم  ،ًام ؤزالزت  بضع وهي  بلىبها هسل وػٕع زم و  ،ٞو

حها ُٖىن ماء وهي مً الدجاػ ،صًاع بجي ؾالم مً خغب  بها   بن. ٣ُٞى٫ ال٩اجب  ٞو

ُىن ماء  زم ؤو  ،٫ مدؿلؿلت ؤي مغجبت و اظض عابٜ  بلىعى زًغاء ٞحها بؿاجحن وػٕع  ٖو

ى مغ٦ؼ ٢باثل  بلىوهي صًاع بجي خغب زم  ضزلُو َو ُْ  نَّ ب ،م٨ت امل٨غمت  بلىآ٫ عومي زم  ُػب 

بإعيها ملا جخمخ٘  ةه ٧ان ل٣بُلت خغب صوع ٦بحر في خماًت ال٣ىاٞل املاع هَّ ؤٖلى  الىو ًض٫ُّ 

اء بما به مً ٢ىة وهٟىط ٖلى لا  لتزمذ به مً اعى و٦ظل٪ ٢ضعة َظٍ ال٣بُلت ٖلى الٞى

ا صلُل ٖلى  ،خماًت ال٣ىاٞل  ً َظٍ ال٣بُلؤٞمغوع ٢ىاٞل الدج في صًاَع ت َمُت مَى

 . لامىُتو ظخماُٖتلا و ٢خهاصًتلاوصوعَا في مسخل٠ ظىاهب الخُاة الضًيُت و
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 الؿابؼالفطل 

ض كبائل غىض والىكػاث لاخضاث أبغػ  ُْ َب   ػ 
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ضأمغاء غغبان  ُْ َب  َـ :658مىظ غام  الدجاػ ػ 

ش املل٪ الٓاَغ بُبرؽ خُض ط٦غ املال٠ ٖؼ الضًً بً مدمض بً ٖلي  ظ٦غ ناخب جاٍع ٍو

ووٞض ٖلُه ؤمغاء الٗغبان بالدجاػ  "َـ( ومٟاص الخبر ما ههه : 684ث)بً ببغاَُم بً قضاص 

م عؾى٫ مال٪ بً بضع  بلىه٣ُاص ٞإظُبىا ًُلبىن الضزى٫ في الُاٖت ولا  ما الخمؿٍى َو

ضال ُْ ٢ُٗهم بضًاع إٞ 3وعؾى٫ قبل بً ٖغاصة البلضي  ضيُبؼ الٚاهم بً ؾىض  ٫ ي وعؾى ُؼب 

1"مهغ إلا٢ُاُٖاث الؿيُت وبالكام
ت .   ؾٝى ًخم الخُغ١ بالخٟهُل لهظا الخبر  ومٗٞغ

 مً َم ؤمغاء الٗغبان بالدجاػ  في الُبٗت ال٣اصمت بن قاء هللا .

ضخغب )ضغف مسططاث مشائش كبائل  ُْ َب  ؾىت أصخاب الضعن (ػ 

777ٌ  : 

٢اٞه ٖلى ؤو وهي وز٣ُت  ،٢اٝ الؿلُان لاقٝغ قٗبان ؾلُان مهغ ؤو وعص في وز٣ُت 

ٟحن ض)َـ ملسههاث بٌٗ ٢باثل خغب 1/6/777املاعزت في  الخغمحن الكٍغ ُْ ( ُػب 

غ١ الدجؤو وقُىزهم مً  ٟحن َو مً ال٣ٟغة  ٢اٝ ؾلُان مهغ ٖلى الخغمحن الكٍغ

   : ماههه 3055 -3048

هٝغ في ٧ل ؾىت مً الى٣غة " م مً طل٪ ما َى ملكاًش ٖحن زلُو ؤٍو زمـ  ،ل٠ صَع

م ه٣غة ٖلى ؤجهم ًسٟغون الخاط طَابا وبًابا  وما َى لٗماعة الٗحن وجغمُمها  ،مئت صَع

هٝغ  م م٣غة . ٍو ى زمـ مئت صَع والٟؿ٣ُت وجغمُمها في ٧ل ؾىت ب٣ُت املبلٜ املظ٧ىع َو

م  1 في ؤعيهم لاعبٗت ملكاًش ُخىحن الظي ججغي الٗحن  ،في ٧ل ؾىت مً الى٣غة ؤلٟي صَع

سٟغون الخاط طَابا وبًابا ٖلى الٗاصة   ،بدُض ٌؿ٣ىن مً الٗحن املظ٧ىعة مً ًمغ بهم ٍو

ٞةن حٗظع الهٝغ  ،صامىا مخهٟحن بالهٟت املكغوخت ُٞه  ًهٝغ لهم املبلٜ املظ٧ىع ما

                                                           
3
م قما٫  بلُه ؤمُلالبلضي وما   ش وألن ٖغاصة ٞسظ مٗغوٝ مً ٢بُلت بلي ،وصًاَع ؤهه مً ٢بُلت بلي ألجها ط٦غث ٢بل وبٗض َظا الخاٍع

 لخبـ ٖلى املد٤٣ اؾم البلىي والبلضي   . ًيب٘ و٢ض ٩ًىن زُإ في املسُىٍ وزُإ مً املد٤٣ ألن ال٨خاب ٢ضًم و٢ض ا
1
ش ٦خاب ،  قضاص بً ببغاَُم بً ٖلي بً مدمض بً الضًً ٖؼ   .110 م بُبرؽ الٓاَغ املل٪ جاٍع
1
 ؤعيهم لاعبٗت : وهي في لانل ؤعايحهم لاعب٘ . 
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هٝغ في ٧ل ؾىت مً الى٣غة  ر طل٪ نٝغ في وظٍى الب م ملكاًش ؤوال٣غباث . ٍو ل٠ صَع

ض ُْ  ." بكٍغ ؤجهم ًسٟغون ٦ظل٪ ُػب 

ؿخ٨مل ٦المه مً ال٣ٟغة  هٝغ في ٧ل ؾىت مً الى٣غة ؤلٟي  ٣ُٞى٫ :" 3311-3310َو ٍو

م  م ملكاًش واصي بجي ؾالم والهٟغاء  ،صَع ٖلى ما ًظ٦غ ُٞه في طل٪ ما  ،وؤعب٘ مئت صَع

واملغاوخت وبجي ٖمغو في ٧ل ؾىت ل٩ل مجهم زمـ  )ٖبُض هللا ( ٖبضهللا ًهٝغ ل٩ل مً بجي

 ه٣غة وزلض  
 
ما م ه٣غة وزالزت وزالزىن صَع 3 "مئت صَع

  . 

 
ُ
ؿخٟاص مً َظا الخبر ؤن قُىر طوي عومي ال ضَو ُْ بلضة زلُو َم ؤصخاب الضع٥ في  حنًُؼب 

م املٗىُ و٧لمت مكاثش ال ٌٗجى بها لاقغاٝ ألجهم  ، اثش ٖحن زلُومكن خُض ط٦غ ى َو

 –ناخب الؼمان  –مام ب –ؤمحر املامىحن  –الخلُٟت )مجها  تًل٣بىن بإل٣اب مٗغوٞ

 . 1 الخُُب( –الكٍغ٠ ال٣اضخي  –ؾلُان 

م ملكاثش   ؤل٠ صَع
 
ضوط٦غ ؤًًا ُْ  مئت زمـ )ٖبُضهللا( ٖبضهللا لبجي ًهٝغ ؤهه وط٦غ ، ُػب 

ضب ملٗغوٞحنا هللا ٖبُض بجي نب باملىاؾبت ، الى٣غة وزلض ه٣غة وزالزحن وزالزت ُْ  مً الدجاػ ُؼب 

   .وعابٜ الجخٟت الى الهٟغاء مً مؿا٦جهم،   زىالن

 الخالضت :

٢اٝ الؿلُان لاقٝغ قٗبان ؾلُان مهغ املاعزت في ؤو ًم٨ً ؤن ه٣ى٫ بكإن وز٣ُت 

 َـ ما ًلي : 777ٖام 

  ضبنَّ نضوع وز٣ُت مً ؾلُان مهغ بسهىم مسههاث ٢باثل ُْ ًض٫ ٖلى  ُػب 

 ٖلى ؤَمُت صوع ؤَمُت املىيٕى مً الىاخُت إلا 
 
ض٫ ؤًًا ت لؿلُان مهغ ٍو صاٍع

غ١ الدج  َظٍ ال٣بُلت في جإمحن مغوع ٢ىاٞل الدج و٢ضعتها ٖلى خماًت الدجاط َو

ا . حَر ٤ مً مُاٍ ٚو  وجإمحن مؿخلؼماث الٍُغ

                                                           
3 

ٟحن  اى : م٨خبت املل٪  3، ٍ ال٣دُاوي ، عاقض بً ؾٗض ، ؤو٢اٝ الؿلُان لاقٝغ قٗبان بً خؿحن ٖلى الخغمحن الكٍغ ، الٍغ

ىُت :   .م . 3994ٌ ،  3434ٞهض الَى
1
ش ، خؿً ببغاَُم خؿً   . 110 م ، الغاب٘ الجؼء إلاؾالم جاٍع
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  ٍم ملكاثش زلُو م٣ابل زضمت  3000الىز٣ُت جم جسهُو مبلٜ في َظ صَع

م بؿالم ٖبر املى٣ُت الىا٢ٗت جدذ هٟىطَم  خماًت الدجاط وجإمحن ؾحَر

 وخماًتهم وجٟهُلها ٦ما ًلي :

ض٢غاع مً الؿلُان بضوع و٢ضعة بَظٍ الىز٣ُت  نَّ ب .3 ُْ ٤ الدج  ُػب  في خماًت ٍَغ

 والدجاط.

م مً  بلىقاعة واضخت بَظٍ الىز٣ُت حكحر  نَّ ب .1 ضمكاثش زلُو َو ُْ  . ُػب 

٤ مً ٢بل  500جسهُو مبلٜ  .1 م لخٟاعة الٍُغ ضصَع ُْ ظا ال  ُػب  وخماًت الدجاط َو

 بًخم 
َّ

ضعى وهي ٢ىة  بىظىص ٢ىة ٖلى لا ال ُْ ا مسههت لهم . ُػب   باٖخباَع

م مً  500و  .4 ضٖما٫ الهُاهت والترمُم صلُل ٖلى مىزى٢ُت ٢بُلت ؤظل ؤصَع ُْ  ُػب 

٤ الدج .إ٣ًىمىن ب ام ٧اهى ٞه ٍغ  ٖما٫ نُاهت مباوي َو

ضمكاثش  نَّ ؤووؿخض٫ مً الىهحن ٖلى  .5 ُْ َم امل٣هىص بمكاثش زلُو ٞهظان  ُػب 

ضالىهان ًا٦ضان ؾُُغة مكاثش  ُْ  ٖلى زلُو ٢بل وبٗض جل٪ الٟترة .   ُػب 

ض ُْ َب ين ؾىت  لأَ ػ  َـ ومفاص الخبر هما  834عابغ وحجاج الغحبُت املطٍغ

 :  وعص

ت مً ال٣اَغة  في ًىم الشالزاء زامً ٖكغي ظماصي  بلى جىظه حجاط الغظبُت  م٨ت املكٞغ

ض الدج والٗمغة  مجهم الٗالمت املاعر ج٣ي الضًً ؤخمض بً  ،آلازغ في ظماٖت ٦شحر ممً ًٍغ

ؼي  ؤوله الشالزاء : في ؾابٗه : بغػ  ،في قهغ ظماصي لاولى  " : 3 ٌ 814املخىفي  ٖلى امل٣ٍغ

ض الخىظه الى م٨ت ٞؿاع مٗه ع٦ب ُٞه ظماٖت  ؾٗضالضًً ببغاَُم بً املغة  هاْغ ظضة ًٍغ

ض الدج والٗمغة  ٗىا مً  ،مئت ظمل  جبلٜ ٖضة ظمالهم هدى لال٠ وزمـ ،ممً ًٍغ زم ٞع

ضها ُٞما بحن وظ –و٦ىذ ٞحهم بإَلي  –لى الىظه بملا ونلىا  ،بغ٦ت الخاط في زاوي ٖكغة 

                                                           
3
ت صو٫ امللى٥ ، جد٤ُ٣ مدمض ٖبضال٣اصع ُٖا ، بحروث ، صاع ال٨خب الٗلمُت ، الجؼء الؿاب٘ ، م   ؼي ، الؿلى٥ ملٗٞغ  -115امل٣ٍغ

116 .ٌ 
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ٞضًٞ مجهم  ،ممً َل٪ في ُٖكت الخاط  ،ما بحن عظا٫ ووؿاء  ،٦ٍغ ٖضة مىحى ؤالىظه و 

ً )بلى ؤن ٣ًى٫( وجغ٥ ما قاء هللا  ،هدى لال٠  في جاؾ٘ ٖكغة : ٖاعى ع٦ب املٗخمٍغ

٣ت ابً املغة ٖغب  ضٞع ُْ ختى  ،و٧اصث الٟخىت ؤن جشىع  ،ٞإهسىا في ٚحر و٢ذ الجزو٫  ، ُػب 

ٞلما  ،ولم ٩ًل٠ ؤخض وػن شخيء  ،٢ام بها ابً املغة مً ماله  ،نىلخىا ٖلى ماثت صًىاع 

ىاث ،وؾغها  . وهدً ٖلى جسىٝ ،هؼلىا عابٜ ؤَلُىا بالٗمغة   3ٞبِىما هدً ُٞما بحن الجٍغ

٠  ،وهدً ؾاثغون يخى  ،و٢ضًض ؤٚاع ٖلُىا  حر بً الكٍغ ان بً مىهىع َػ ؾلُمان بً ٍػ

ضة ٦شحرة مً املكاة  ،ُدت الخؿُجي بً ظماػ  بً ق و٢اجلىا ٣ٞاجله  ،في هدى ماثت ٞاعؽ ٖو

 مً الجهاع 
 
ومً الٗغب هدى  ،٣ٞخل مىا عظالن  ،والجما٫ مىازت بإخمالها  ،ال٣ىم نضعا

لى  ،وظغح ال٨شحر  ،الٗكغة  زم و٢٘ الهلر مٗه ٖلى ؤل٠ وماثت صًىاع اٞغهدُت )اٞلىعٍت( ٖو

بي  ٠٨ٞ الىاؽ ًٖ ال٣خا٫ بٗضما حٗحن  ،ى ؤعبٗماثت صًىاع بىد ،زُاب ظىر ونٝى ٖو

حر   ،واملا٫ ًجبى مً ٧ل ؤخض بدؿب خاله  ،وبدىا بإه٨ض لُلت مً قضة الخٝى  ،الٟٓغ لَؼ

 ،وخمل طل٪ مً الٛض  ، ومجهم مً ؤزظ مىه صًىاع واخض ،ٞمجهم مً ظبي مىه ماثت صًىاع 

ىت  ٩ٞاهذ مضة ؾحرها مً  ،وؾغها ٣ٞضمىا م٨ت وهلل الخمض في ًىم الشالزاء زامً ٖكٍغ

ها هللا حٗالى  –ال٣اَغة الى م٨ت   ". –قٞغ
 
 و٢ض ط٦غ َظا الخبر   ؾخت واعبٗحن ًىما

 
ؤًًا

 . 1 ناخب ٦خاب اجداٝ الىعي بإزباع ؤم ال٣غي املٗانغ  لى٢ذ الخبر

 ووؿخضٌ مً َظا الخبر غلى ما ًلي : 

 ضجمغ بضًاع  بلى م٨ت جُت مً مهغ خملت الدج آلا نَّ ؤ ُْ ظا ٌٗجي ؤَمُتها  ُػب              َو

 . لامىُتامل٩اهُت و

  ؼي و٧ان ًجب لا ؾدكهاص بىو مىه في مً ظملت مً ٧ان في الخملت املاعر امل٣ٍغ

 . و٢ض ؤوعصها ههه  مىيٕى خملت الدج في جل٪ الؿىت
                                                           

3
ىاث :   ت ،الجٍغ ت ، وهي مً الخال٫ املكٞغ غي  ٦ُمان ، عمل مخٟغ٢ت في ؤعى مؿخٍى وكغ خمض الجاؾغ  ، املىٓمت الٟغاثض الضعع  ،  الجٍؼ

 .3457، م 1ظؼء  ،
1

اجداٝ الىعي بإزباع ؤم ال٣غي ، هجم ٖمغ بً ٞهض ، جد٤ُ٣ ٞهُم مدمض قلخىث ، الجؼء الغاب٘ ، ظامٗت ؤم ال٣غي ، الُبٗت لاولى  

 .57-55م ،م  3988-ٌ  3408
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  ظا ًض٫ ٖلى ٦بر حجم الخملت .ظمل  ٧3500ان ٖضص ظما٫ الخملت  َو

  ٣ٞض  ،مً ٧ان في الخملت مً الغظا٫ واليؿاء مَال٥ ٢ؿم ٦بحر  بلىٌكحر الىو

٣ا٫ م ؤبلٜ ٖضصَ  و٢ض جم صٞجهم ٍو
 
ؾبب َال٦هم َى الُٗل و٢لت املاء  بنَّ لٟا

ظا ًجب  غ الضلُل ٖلُه . ْن ؤَو  ًخٞى

  ٌ ضٞع ُْ  .جم صٞ٘ الجباًت ختى  هؼو٫ الدجاط ٢بل و٢ذ الجزو٫ؤَل عابٜ  ُػب 

  الخماًت و٢ذ الدج م٣ابل مبلٜ مٗلىم اّم ج ذ٧اه ال٣باثل نَّ ؤٌؿخض٫ مً الىو ً

ضٖتريذ اول٨ً ٖىضما ٢ضم الدجاط ٢بل و٢ذ الجزو٫  ُْ ٖلى هؼولهم وجم  ُػب 

ظا ًض٫ ٖلى  300ٞغى مبلٜ و٢ضٍع  ٧اهىا ًخمخٗىن بال٣ىة  همجَّ ؤصًىاع َو

محر الخملت ؤ٣ٞض ٧اهىا ًٟغيىن قغوَهم ٖلى  ؤعايحهمٖلى والىٟىط والؿُُغة 

 وبالخالي ٖلى ؾلُان مهغ .

  ٍالدجاط ٧اهىا ًخٗغيىن للؿلب والجهب و٧اهىا ًُلبىن  نَّ ؤٖلى  الغواًتجض٫ َظ

بضو ؤاملا٫ م٣ابل الؿماح للدجاط باملغوع في   ٧ان لا ؤهه عايحها ٍو
 
          مغ ؾاثضا

   لضي ال٣باثل. 

 ًم عابٜ ؤزىاء زغوط الدجاط م ىاث بحن َو ٠ همٖلح ؤٚاع و٢ضًض  الجٍغ  الكٍغ

حر ان بً ؾلُمان بً َػ م ، الخؿُجي قُدت بً ظماػ بً مىهىع  بً ٍػ  َو

ضة ٞاعؽ مئت هدى في ، يخى ؾاثغون ٞخم الهلر مٗه ٖلى ، املكاة مً ٦شحرة ٖو

هٟؿهم ٧اهىا ًخٗغيىن ل٣ىاٞل الدجاط ؤقغاٝ األ ٞ ،ؤل٠ ومئت صًىاع ؤٞلىعٍت 

م ممشلحن للؿلُان في مهغ لى ولا و والجهب و٧ان لا بالؿلب  في  ؤو ظضع بهم باٖخباَع

هم ٧اهىا ًخل٣ىن الضٖم مً َىا٥ خُض جَّ ن ٣ًىمىا بدماًت الدجاط ألؤجغ٦ُا 

 جبُٗتهم ووالئهم .
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  ضال٣باثل وزانت ُْ هٟؿهم ؤقغاٝ ختراما لخغمت الدج والدجاط مً لا ا٦ثر ؤ ُػب 

ضفي صًاع  طالدجا ٟٞي هٟـ َظٍ الخملت ؾاع  ُْ آمىحن وحٗغيىا للؿلب وال٣خل  ُػب 

 . مً ٢بل لاقغاٝ

ضصوع  ُْ َب  :1 َـ 847 بين لاشغاف ؾىت في الطلر  ػ 

 ٞهض امل٩ي ال٣غشخي  بًا٣ًى٫ املاعر 
 
٠  وانٟا  بً خؿً بً ال٣اؾم ؤبيزغوط الكٍغ

ضو٢ُام زلُو ل٣خا٫ بٌٗ لاقغاٝ الخاعظحن ٖلُه  ؤَغاٝ بلىمً م٨ت  عجالن ُْ بضوع  ُػب 

ضن ظماٖت مً بزم )املجىص ٣ُٞى٫ :  ُْ طوي مال٪ وعصوا ٖلى الؿُض بغ٧اث وؤزُه ؤبي  ُػب 

ضون جشبُُهم ًٖ الخ٣ضم بل م في الى٢ٝى و ال٣اؾم ًٍغ قغاٝ هم ًضٞٗىن لا جَّ ؤحهم وؾإلَى

ٟان  ، الكام بلىطوي عجالن  هؼلىا وا و قّض جٟا١ بال مً زلُو و اال ٣ً٘ : ٣ٞا٫ الكٍغ

ضٞخ٩لمذ  1 مً ؤم الضمً بال٣غب 1[عانو بض]بىصان  ُْ ٟحن  4 ٖلى مجىص ُػب  بحن الكٍغ

ٟان : ال ٣ً٘  ن ًُل٣ىا البىوي بال ٞضاء ٣ٞا٫ؤو  ، ولاقغاٝ وطوي عجالن  ال بجٟا١ االكٍغ

ٟحن في ًىم الجمٗت ؾاب٘ ٖكغ  بلىٞإخًغ البىوي  ،ٖىضها  بلىبٗض ونى٫ البىوي   ، ي الكٍغ

ٟحن ؾبٗت ؤقهغ و  ال ًضزل م٨ت مً لاقغاٝ وطوي عجالن ؤزم و٢٘ املجىص بحن الكٍغ

 .  (ج٤ٟ الخا٫ ٖلى طل٪اٞ ،ال ًؼاص ٖلى طل٪  ،هٟـ ٣ِٞ ل٣ًاء الخىاثج ؤؾىي زمؿت 

خطر لىا مً الخبر جىاحض طوي مالً ال ضٍو ُْ َب ش بؼمً بُٗض  ي في زلُظؼ  ٢بل َظا الخاٍع

لخبـ ٖلُه لامغ خُىما اٞهض امل٩ي  بًا ؤم الضمً ج٣٘ ٢غب زلُو ولٗلَّ  واملٗغوٝ ؤنَّ 

بت مً و ه ب٣غب صه زُإ مً الىاسخ والصخُذ ؤهَّ هَّ ب ؤوون٠ امل٩ان ب٣غب وصان  عان ال٣ٍغ

                                                           
3
  . 134  -131 م الغاب٘ الجؼء الىعي في ٦خاب بجداٝ ال٣غشخي امل٩ي ٞهض وط٦غ ببً 
1

بٗض رنٗب واصي وقغ١  ٧لُت ظىىب صوعان واصي ٣ً٘    متر ٦ُلى زالزحن زلُو ًٖ ٍو
 
با  بٟخذ صوعان طو صوعان:  الخمىي  و٢ا٫ ، ج٣ٍغ

 . ؾ٩ىبت ولازغي  عخبت الخضَما ٣ًا٫ بئران وبه وطعوة قمىهحر مً ًإحي واص والجخٟت ٢ضًض بحن مىي٘:  مهملت واو الىاو وبٗض اوله

 . 480 م ،1 مجلض
1
ى ًخ٩لم ًٖ ؤم الضمً : ٞلما عؤي طل٪ مجهم ٖاص ألم الضمً ٖىض زلُو ، الجؼء لاو٫  ، م   غي َو  .674و٢ا٫ الجٍؼ
4
حن .بجٟا١ نلر ٖلى َضهت مدضوصة الؼمً ًلتزم بها في الٛالب َٝغ آزغ ٚحر   ٩ىن َظا بمشابت الًامً للُٞغ حن املخسانمحن ٍو  الُٞغ
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 ط٦غ ناخب ٚاًت املغام الخبر و٢ا٫ زلُو
 
ٟان  : ؤنَّ  . وؤًًا جٟا١ اج٣ٟا ؤن ال ٣ً٘ بالكٍغ

ظا جإ٦ُض ٖل  الخبر و٢٘ ظهت زلُو .  ى ؤنَّ بال مً زلُو َو

 : 
ً
 ومىه أًػا

 : ٞهض امل٩ي ٖلى ما ًلي بًجداٝ الىعي ال االىو الظي وعص في ٦خاب  مً وؿخض٫

  ٠ بت مً م٨ت ومغ٦ؼ قٍغ٠ م٨ت جَّ ؤظهت زلُو ومٗغوٝ  بلىزغوط الكٍغ ها ٢ٍغ

 
 
 بب٨شحر مً ال٣باثل  وال ًسغط الكٍغ٠ َظٍ املؿاٞت ماعا

َّ
 َىا٥ .  مهم  ألمغ ال

  ضَىا٥ مً ٧ان ٚحر ٢بُلت  نَّ ؤمً الىو هٟهم ُْ ومً  ، ٖلى الكٍغ٠ زغظىا ُػب 

ضم٘ ال٣باثل لم ج٣خهغ ٖلى  ؤوبحن بًٗهم  لاقغاٝهؼاٖاث  نَّ ؤَظا وؿخيخج  ُْ  ُػب 

ا مً ال٣باثل  بلىبل   ؤو صاعة ما ؾىء إلا بٖلحهم والؿبب ًبضو  التي ٧اهذ جخمغصٚحَر

 جخاٝ بد٤ جل٪ ال٣باثل .إلا

 ضلذ و اخ ُْ ًت مهلخت لهم في ؤو  ،الكام  بلىجشبُِ ٖؼم الكٍغ٠ مً الخىظه  ُػب 

٠ للخىظه  ض نَّ ؤالكام ؟ ًبضو  بلىجشبُِ َمم الكٍغ ُْ ٧اهذ لها مهلخت مً  ُػب 

٤ املاصي  ت و بلىالٍُغ مً خُض ججاعتهم  ٢خهاصًتإلاالكام مً الىاخُت الخجاٍع

٠ الكام وآلاجُت مً َىا٥ و٧اهذ جسصخى ٖلح بلىالظاَبت  ها مً ؾُىة الكٍغ

 لت ٖغ٢لت ج٣ضمه .و امد بلىا و ا لظل٪ لج

  ض بلىقغاٝ لجىء لا ُْ ٣ض  ُػب  قغاٝ املخمغصًً ٌؿخض٫ مجها ٖلى ٖضة جٟا١ م٘ لا اٖو

 مىع ومجها : ؤ

ضوظىص مكُست  - ؤ ُْ قغاٝ الحهم ل٣ٗض الهلر ًض٫ في مى٣ُت زلُو ولجىء لا  ُػب 

ضٖلى هٟىط وم٩اهت  ُْ ظغاء بفي جل٪ املى٣ُت وما خىلها و٢ضعة مكاًسها ٖلى  ُػب 

ظا ال ًخم   بالهلر َو
ّ

م. بىظىص مً ًخمخ٘ بدؿً الخهٝغ وإلا ال  صاعة في صًاَع

ضخغم  - ب ُْ ٤ وخماًت ججاعتهم وخماًت مى٣ُت هٟىطَم مً  ُػب  ٖلى خماًت الٍُغ

 . لحهمببي ال٣اؾم مً الخ٣ضم ؤلت جشبُِ َمت الكٍغ٠ و ازال٫ مد
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ظا مى٘ ج٣ضم الك - ث ٍغ٠ لِـ ٣ِٞ ججاٍ مى٣ُت زلُو بل ٦ظل٪ ججاٍ الكام َو

ض٫ ٖلى  ى صلُل ال لبـ ُٞه  بلىمخضاص هٟىطَم اٌٗجي ٍو زاعط مى٣ُت زلُو َو

ا ٖلى مدُُها زاعط مى٣ُت خ٨مها.  ٖلى م٩اهت َظٍ ال٣بُلت وهٟىطَا وجإزحَر

٠ زغط لخملت جإصًب لا  نَّ ؤ - ر صاء مهمت في ٚاًت الخُىعة قغاٝ ٞهى زاعط أل الكٍغ

ضٖلى خ٨مه وهٟىطٍ ومجغص م٣ابلخه ل٣بُلت  ُْ صاللت  م٣ىلتهم لُض٫ّ  بلىؾخمإ ولا  ُػب 

ضالكٍغ٠ ٧ان ًضع٥ حجم ٢ىة  نَّ ؤال لبـ ٞحها ٖلى  ُْ ا .ٟوه ُػب   ىطَا وجإزحَر

 بجٟا١ اظاء في الىو " ال ٣ً٘  - ط
ّ

الكٍغ٠ واملخمغصًً  نَّ ؤ مً زلُو " ٌٗجي ال

ىن قغاٝ ٌٗلا  ض٧اهذ ٢بُلت  بطاال بجٟا١ ن ًخم الهلر ولاؤه ال ًم٨ً هَّ ؤٞغ ُْ  ُػب 

 
 
ظا ًض٫ جماما    ٖلى خؿً جضبحر  خايغة وهي حكٝغ ٖلى ٣ٖض الهلر َو

 مكُستها وعقضَا .

ضو  كخاٌ لاشغاف ُْ َب
 َـ :  873ؾىت  ػ 

غي عص املاعر ؤو  ش "في ٦خاب ٌ(  981-970ٌ بلى  933) غبض اللاصع لاهطاعي الجٍؼ جاٍع

ؼا الؿُض مدمض بغ٧اث بً : )خُض ٢ا٫  ،خمض الجاؾغ وكغ  "الضعع الٟغاثض املىٓمت ٚو

ضخؿً بً عجالن ٖغب  ُْ ٣ٞخل  ،ب٣غب زلُو وعابٜ  ،الُمً طوي مال٪ بً عومي  ُػب 

 مجهم قُسهم عومي وؤزٍى مال٪ 
 
ىم ؤمىالهم ٣ًا٫ :  ،مجهم ؾبٗحن عظال ها زالزت ؤالٝ بجَّ ٚو

حر طل٪  بٗحر ش  3 (ٚو  في جاٍع
 
وفي قٗبان ؾىت )خُض ٢ا٫ :  غاًت املغام. ووعص الخبر ؤًًا

ضو  ،زالر وؾبٗحن ٧اهذ ٢خلت بحن الؿُض مدمض  ُْ ٩ٞان  ،بال٣غب مً عابٜ  طوي مال٪ ُػب 

ضو٢خل مً  –م٘ ؤهه ٧ان في ٢لت مً ؤصخابه  –الٟٓغ في طل٪ له  ُْ    ُػب 
 
هدى ؾبٗحن عظال

  ،مجهم قُسهم عومي 
 
غ با٢حهم َاعبا  ٦شحرة  ،ٞو

 
الٝ آ٣ًا٫ بجها زالزت  ،ٞٛىم مجهم ؤمىلا

ٟان مً طوي ؤبى همي  حر طل٪ . ولم ٣ًخل مً ؤصخاب الكٍغ٠ بال ؤعبٗت : قٍغ  ،بٗحر  ٚو

                                                           
3
غي  ال٣اصع ٖبض   . 750 م.  لاو٫  الجؼء  ، املىٓمت الٟغاثض الضعع  ، الجٍؼ
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ضوي  بض . زم بن الكٍغ٠ نالخهم بٗض طل٪ في ؾيخه  ،ٖو   ،ٖو
 
ا٢ضَم  ،وؤُٖاَم ماال ٖو

  ،ٖلى مضة 
 
با   .3 (زم ه٨ض بًٗهم ٢ٍغ

ش الضعع الٟغاثضؤو الىو الظي  غي في ٦خابه " جاٍع "  املىٓمت عصٍ املاعر ٖبضال٣اصع الجٍؼ

 خمض الجاؾغ وؿخض٫ مىه ٖلى ما ًلي : وكغ 

ض الٛؼوة ٢ض و٢ٗذ ٖلى نَّ ؤًا٦ض الىو ٖلى  - ؤ ُْ  . ؤَالي زلُو وعابٜ الُمً ُػب 

ض نَّ ؤه ط٦غ هَّ ب - ب ُْ ى هو ها٢و ٧ان ٖلُه  ُػب  ن ٣ًى٫ ؤمىظىصة ٢غب زلُو وعابٜ َو

ضزلُو وعابٜ وما خىلها وهي صًاع  ؤَاليهم جَّ ؤ ُْ  ، املٗغوٞت ختى ًىمىا َظا ُػب 

 صلُلىا ٖلى ما ه٣ى٫ الىو الظي ؤوعصٍ
 
 "بجداٝ ًٞالء الؼمً"ناخب  وؤًًا

ُٞما ًخٗل٤ بىٟـ َـ 3371للماعر مدمض بً ٖلي بً ًٞل الُبري املخىفي ٖام 

َـ ٚؼا مىالها الكٍغ٠ مدمض  871وفي ؾىت ): لىٟـ الٗام ما ههه الى٢ٗت 

 
 
ىم مجهم زم ٖاص مٟٓغا زلُو وعابٜ و٢خل قُسهم عومي وؤزاٍ مال٪ ٚو

 
 
ما مىيٗان ًبٗضان ًٖ بًٗهما  ؤي ؤهه ٢ض ٚؼا عابٜ وزلُو 2( مىهىعا َو

وهي ٢اٖضة ٢بُلت ال٣اًضي  ٞهظا ًض٫ ٖلى و٢ٕى ٚؼوة في عابٜ ،٢غابت مئت ٦ُلى 

ضمً  ُْ ضوؤزغي في زلُو وهي م٣غ  ومغ٦ؼ مكُست  ، ُػب  ُْ  .  ُػب 

ضقُش م٣خل  - ث ُْ ى ٖضص ٢لُل مما ًظ٦غ ُزؤو  ُػب  ه م٘ ؾبٗحن عظال في جل٪ الٛؼوة َو

 امً حجم 
 
 الٝ بٗحر آٚخىام زالزت او  ٚخىام الٛىاثم ٠ُ٨ٞ ًخم م٣خل ؾبٗحن عظال

 ي .و االغ  مبالٛتٖلى شخيء ُٞض٫ ٖلى  َظا ص٫َّ  ْن ب ،

حن ٣ٞض ٢خل مً لا  - ر ضعبٗت عظا٫ ومً ؤقغاٝ ٖضم ج٩اٞا ٢خلى الُٞغ ُْ م٘  ُػب 

 ؤقُسهم و 
 
حن . زٍى ؾبٗىن عظال  ٞال ًىظض جىاؾب بٗضص ٢خلى الُٞغ

                                                           
3
  .534-531نـ ، املغام ٚاًت ، ال٣غشخي الهاقمي الضًً ٖؼ 
1
 . 171نـ ، الؼمً ًٞالء بجداٝ ، الُبري  ٖلي بً مدمض 
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ضقُش  ؤنَّ  ًٟهم مً الىو - ط ُْ لُٟهم مً  ،لم ًجض مً ٣ًاجل مٗه مً ظماٖخه  ُػب 

ضظماٖت  نَّ ؤههه  ُْ  مً عظاله ًىاظهىن املىث  اقُسه ذوجغ٦ ٞغث ُػب 
 
 ٢لُال

 
ضصا ٖو

ظا لِـ بىاعص  ا وجتر٥  ْن ؤال٣باثل ًٖ َو  مىالها ٚىُمت .ؤجٟغ مً صًاَع

ال عواًت واخضة ب ظماٖخهعومي في ٢خا٫ م٘  الكُش /ٚلب الغواًاث ط٦غث م٣خل ؤ - ح

ضط٦غث ٞغاع عظا٫  ُْ ها جسال٠ وهي عواًت " ٚاًت املغام " وهي جبضو قاطة ألجَّ  ُػب 

ضص مً ظماٖخهُزؤعومي و  الكُش /مٗٓم الغواًاث التي جدضزذ ًٖ م٣خل    .ه ٖو

ضغغب  ُْ َب  : 1 َـ 895والخاج الػغاقي ؾىت  ػ 

ؼ بً ٞهض امل٩ي في ٦خاب بلٙى ال٣غي في طًل ؤو   جداٝ الىعي اعص الخبر املاعر الٗؼ ٖبضالٍٗؼ

مً الؿغاط ٖمغ بً ن اخظاءث وع٢وفي ًىم الٗكغ املظ٧ىع ) :بإزباع ؤم ال٣غي خُض ٢ا٫ 

ُه ؤن خاط  ؤو ٢غب ٖؿٟان  يًيب٘ بإهه لخ٤ خاط الٗغاق ؤو الؿحرجي مً بضع  زلُو ٞو

 زغ اللُل ]ٞٗضا[ ٖلُه الٗغب ٞإزظوا ظمآعخل بال٣غب مً عابٜ  يالٗغاق
 
. مجها  للىاؽ اال

بغ١ مدمض بً ؤبي الُٛض بً املدُىي ٖبضال٣اصع بً ػ  الىلضع٦ب ُٞه  ظمل ٖلُه ق٣ضٝ

محر الخاط ٞإعجل الٗغب ٣ُٞٗىا بُان ظمل الك٣ضٝ ُٞاح ؤن ٣ًى٫ ٟٕٞؼ ؤ بلى

 . (الك٣ضٝ ٖلى بًٗه بًٗا

ضت الشُش مالً البىاالشٍغف مً  بًاػواج  ُْ َب  َـ  :   899 ؾىتي ؼ 

٠  ،زالض الكهغ  ،" وفي ًىم الجمٗت  ٖمل ؾماٍ ُٖٓم ٦بحر بدىف صاع الؿُض الكٍغ

ى ،ولُمت لٗغؽ ولضٍ ]ؤخمض[ الجاػاوي  ،ناخب م٨ت ظما٫ الضًً بً بغ٧اث  بيذ  تولض ٍػ

ضعومي ٖلى بيذ زاله ٦ؿال بيذ ]مال٪ [ بً عومي ال ُْ  1. "بلخ ... يُؼب 

ٟهم   مهم مً الىوٍو
 
 ؤن لامىع الؿُاؾُت لٗبذ صوعا

 
في مهاَغة  الكٍغ٠ مدمض بً  ا

ضبغ٧اث ناخب م٨ت وقُش  ُْ ومشمغة خُىما جضزل  تبً عومي و٧اهذ هخاثجه واضخ ُػب 

                                                           
3
 . 609-608 م ، لاو٫  الجؼء ال٣غي  بلٙى 
1
ؼ ٖبض الٗؼ   .815 ،  ؾاب٤ مهضع ، امل٩ي ٞهض بً الٍٗؼ
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 مل٨ت ؾىت 
 
 َـ و  907عومي في جىهِب ظاػان والُا

ُ
ؾدبٗض خا٦م الدجاػ آهظا٥ الكٍغ٠ ؤ

٠  ؤبىاءو٦ظل٪ ٢ض ٌٗىص طل٪ ل٣ٗض جدال٠ بُجهما يض  ، ٦ما ؾُمغ مٗىا بغ٧اث ٖم الكٍغ

 طل٪ بالٟٗل .  ٧اث و٢ض خهل بغ 

ضشُش  ُْ َب  ملىت ؾىت  ػ 
ً
 وخاهما

ً
 َـ : 917ًىطب حاػان ؾلؿاها

ؼإ وبٗض مىجه ٣ٖض َ"ؤهه ماث قٍغ٠ م٨ت  الىجىم ؾمِ ٣ًى٫ الٗهامي في ٦خابه

ُه ال٣ًاة ،الؿٗىص بً ببغاَُم بً ْهحرة  ؤبى مجلـ في الخُُم جهضٍع ال٣اضخي    ٞو

حهم الكٍغ٠ ظاػان ومال٪ بً عومي قُش َاثٟت و والخ٩ام ولامغاء مً الٗغب ولا  عام ٞو

ض ُْ ضقُش  - ُػب  ُْ اء ال٨غام  -٧اٞت  ُػب  يىا ُٞمً ًل٤ُ إلمغة م٨ت و اوجٟ ،وؤُٖان الكٞغ

ت  ا٫ بُجهم ال٨الم . ٣ٞا٫ مال٪ بً عومي : ما ؤمحر م٨ت وؾلُاجها بال ظاػان وما  ،املكٞغ َو

  ،٧ان َؼإ بال به وبغ٧اث ماله بال الؿ٠ُ 
 
ال ٣ٞا٫  ، ٞؿ٨ذ الخايغون ظمُٗهم ٍَى

الؿٗىص : ٞمً ًلحها آلان وج٩ىن في وظهه ؟ ٣ٞا٫ مال٪ : الكٍغ٠ ظاػان وبىى  ؤبى ال٣اضخي 

 3 .   صي بجاػن في قىإع م٨ت "(ٞىى  ،بغاَُم مٗه في طل٪ ب

 مً َظا الىو هٟهم ما ًلي : 

 . ٖلى م٨ت 
 
 مىث الكٍغ٠ َؼإ الظي ٧ان ؤمحرا

  محر ظضًض ًسل٠ الكٍغ٠ َؼإ ٣ٖضث ظلؿت بغثاؾت ال٣اضخي ؤلخىهِب

 الؿٗىص بً ببغاَُم بً يٟحرة و٢ض خًغ مٗه ٖضص مً ال٣ًاة . ؤبى 

  ًال٣باثل .خًغ الجلؿت ٖضص مً لامغاء الٗغب م 

 . ا ٖضص مً لامغاء مً ٚحر الٗغب  خًَغ
 
 وؤًًا

  ضخًغ الجلؿت مال٪ بً عومي قُش َاثٟت ُْ  قُش خغب( .) ُػب 

 

                                                           
3
   .443 م 1 ظؼء والخىالي للٗهامي ، لاواثل ؤهباء في الٗىالي الىجىم ؾمِ:  ال٨خاب 
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 ما الظي حغي في َظٍ الجلؿت : 

 ٖلى م٨ت .ؤحن الكٍغ٠ الجضًض ُػصاص الخالٝ خى٫ حٗا 
 
 محرا

  مال٪ بً عومي . الكُش /جضزل  لم ًخم خؿم الخالٝ بال بٗض ؤْن 

  ن الكٍغ٠ َؼإ .حالخالٝ لهالر حُٗجم خؿم 

 . ٢ا٫ مال٪ بً عومي مً ٌٗترى ما له بال الؿ٠ُ 

  ضب٢غاع ال٣اضخي عثِـ الجلؿت ملا طَب بلُه مال٪ بً عومي قُش ُْ  مً خغب .  ُػب 

 مً الىظ الظي وعص أغالٍ وؿخيخج ما ًلي :  

  اة م٨ً  ؤو ؤن الخالٞاث الؿُاؾُت ٧اهذ جيكب ٣ٖب ٞو  ْن ؤم٣خل الكٍغ٠ ٍو

 وكىب خغب بحن املخسانمحن . بلىحن الكٍغ٠ الجضًض ًُاصي الخالٝ ٖلى حٗ

 . وظىص جإزحر ٦بحر لل٣باثل ٖلى حُٗحن الكٍغ٠ ٖلى م٨ت ٦إمحر ٖلحها 

  َّا في حٗحن  بُبُٗت الخا٫ ؤن ال٣بُلت لا٢ىي هي التي جٟغى عؤحها ٖلى ٚحَر

 الكٍغ٠.

  ضقُش مً الىو الظي وعص ؤٖالٍ جدبحن م٩اهت مال٪ بً عومي ُْ مً خغب بحن  ُػب 

 ٖلى م٨ت .
 
خم جىهِب ظاػان ؤمحرا ٠ ٍو  ال٣باثل لُخم جغظُذ عؤًه في حٗحن الكٍغ

 ٗض٫ طل٪ ٖلى ٢ىة َظٍ ال٣بُلت ٖلى لاعى خُض جخم٨ً مً ح حن الكٍغ٠ ٍُو

 ٖلى ُٞىت 
 
ض٫ ؤًًا خاص َظٍ ال٣بُلت ٍو ض٫ ٖلى ٖضص ٖو  ٖلى م٨ت ٍو

 
ظاػان ؤمحرا

ُلت مً زال٫ جم٨ىه بإؾلىبه وط٧اثه وخؿمه مً وط٧اء وؾُاؾت مكُست ال٣ب

 مً ُٞغى عؤًه بخٗ
 
٠ حن الكٍغ٠ ظاػان بضال  بغ٧اث . الكٍغ
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ضوكػت غلى مشاًش كبُلت  ُْ َب  َـ :  917عابغ غام  خىالي اللاًضي() ػ 

ونل الكٍغ٠ و خُض ٣ًى٫ : " "بلٙى ال٣غي "في ٦خابه  3 ٞهض امل٩ي بًاعص َظا الخبر ؤو    

ا لٗغب مً  حَر ؿ٨ٍغ لٗؿٟان وؤعؾل ؤزاٍ ٢اًدباي في زُل ٚو ضبغ٧اث ٖو ُْ  ،خىالي عابٜ  ُػب 

  ٞما
 
 مً مكاًسهما ال٣ىاص ٞمؿ٪  ؤو ٣ًا٫ بال عظلحن ٣ٞخلهما ]ُٞما[ وظض ؤخضا

 
 1عظال

اصوا و٧ان مٗه ٖامغ بً ق٣م٤ بً ٖم ًخي  ّب وجيء به ووظضوا بٌٗ خ    بًٞإزظٍو ٖو

ٗٝغ زبٍر[ ٟٞاع٢ه] 1 ؾب٘  . 4 "وجىظه ملال٢اة الخاط َو

ؿ٨ٍغ لٗؿٟان وؤعؾل ؤزاٍؤ٣ًى٫ الىو املظ٧ىع  ٠ بغ٧اث ٖو   ٖالٍ : " ونل الكٍغ

ا لٗغب مً  حَر ض٢اًدباي في زُل ٚو ُْ ؿ٨ٍغ  ، 5 خىالي عابٜ" ُػب   البٞما زغوط الكٍغ٠ ٖو

 انٖغب بلىزُه ٢اًدباي ؤعؾا٫ ةو٢ام ب ،ٖؿٟان  بلىٞهى زغط بجىىصٍ  ،خغب  ؤو لخماًت 

ض ُْ  ُٞما ٣ًا٫ بال عظلحن  ،عابٜ  لَؤ ُػب 
 
ًبحن الىو ما خضر ٣ُٞى٫ :" ٞما وظض ؤخضا

 مً مكاًسهما ال٣ىاص ٞمؿ٨ ؤو ٣ٞخلهما 
 
 بما وظضا َىا٥ .  وجيء به" هعظال

 
مً  ال عظال

ضش ٢بُلت ال٣اًضي مً ثمكا ُْ ظا ًض٫ ٖلى  و٢بٌ ٖلُه ٢اًدباي وظىىصٍ  ،ُػب  مكُست  نَّ ؤَو

ضال٣اًضي مً  ُْ ش و٧اهذ خايغة  ٢بلمً خغب ٧اهذ مىظىصة  ُػب  ظ٦غ الىو  ،طل٪ الخاٍع ٍو

 بن هضع٥ ؤَظا ٣ًىصها  ، ٖكحرةش بضون ثٞال مكا ،٧لمت "مكاًش" 
 
  صعا٧ا

 
مكُست  نَّ ؤ ٣ًُيُا

 . صخاب الضع٥ في عابٜ الدجاػ ؤمىظ ال٣ضم وطاث هٟىط وعؤي و ال٣اًضي 

 ما ًلي :  ئلىغالٍ وؿخضٌ أمما وعص   

  ؿ٨ٍغ ٠ بغ٧اث ٖو  ٖؿٟان وهي ٢غب عابٜ . بلىونى٫ الكٍغ

                                                           
3

 َى ٖمغ بً مدمض بً مدمض بً ابي الخحر مدمض بً مدمض بً ٖبضهللا بً ٞهض ال٣غشخي الهاقمي امل٩ي ، هجم الضًً : ماعر ، مً 

 ً ما . مً ٦خبه " اجداٝ الىعي بإزباع ؤم ال٣غي ، الخبُحن في جغاظم الُبًر حَر بِذ ٖلم . مىلضٍ ووٞاجه بم٨ت . عخل الى مهغ والكام ٚو

ش م٨ت للخ٣ي الٟاسخي ، وبظ٫ الجهض في مً ؾمي بٟهض وابً ٞهض ، املكاع١  املىحرة في ط٦غ بجي ْهحرة ، واللباب في لال٣اب ٚو حر ، طًل جاٍع

الم ، لخحر الضًً الؼع٦لي ، املجلض الخامـ ، م  طل٪  . 61"  املهضع مً لٖا
1
 ٞمؿ٪ : في لانل ٞمؿ٨ه . 
1
 . ًيب٘ ؤمحر ؾب٘ بً ًخي ٖم ببً ق٣م٤ بً ٖامغ 
4
 . 3110 م ، ؾاب٤ مهضع ال٣غي  بلٙى 
5
 .3110 م ، الشاوي الجؼء ،ؾاب٤ مهضع 



 الحجاز في المصادر والوثائق التاريخية ما قبل اإلدالم إلى وقتنا الحاضر   ُزَبْيد

 

  

 012 
 

  حر الخُل ؤعؾل ؤٖؿ٨غ الكٍغ٠ بغ٧اث في ٖؿٟان و  بلىزاٍ ٢ُدباي في زُل ٚو

ضٖغبان  ُْ  عابٜ . ؤَل  ُػب 

 ً مً مكاًسهما ٞمؿ٨ وؤ ٢ُدباي وظض عظلحن ٣ٞخلهما نَّ ؤالىو  ٣ى٫ 
 
ؤي  هعظال

٠ بغ٧اث وظضوا لضًه مً و٢ض اؾخىلى ٖلى ما  ، جم ؤؾٍغ وجيء به بلى الكٍغ

او  تالخب ٧الخىُ  . ٚحَر

  ًضؾُُغث ٢بُلت ال٣اًضي م ُْ ٞلىال زكُت  ،ٖلى عابٜ و٢ىتها ٖلى لاعى  ُػب 

 ما ٖؿ٨غ زاعط عابٜ . االكٍغ٠ بغ٧اث مً ٢ىة جل٪ ال٣بُلت وما ٢ض ًال٢ُه مجه

  ٍش ثة ٢ضًمت م٘ مكاو االكٍغ٠ بغ٧اث ٧اهذ له ٖض نَّ ؤَىا٥ زم  بلىوؤعؾل ؤزا

ض ُْ ضوهه  ُػب  ظا ًخطر مً زال٫ ما ؤألجهم ٧اهىا ال ًٍغ  ٖلى م٨ت َو
 
عصهاٍ في ؤو محرا

 الىو الؿاب٤ . 

 ٠ُ٨ٞ ل٣بُلت  ،ال٣ىة التي جدضزىا ٖجها َىا جخٗاعى م٘ ما ظاء في َظا الىو  نَّ ب

ا وال ٩ًىن ٞحها بال عظل ؤجتر٥  ْن ؤ٦بحرة  قُسهم بمٟغصٍ  ؤو ن عظال  ؤو عيها وصًاَع

مؿ٪ به  ؤر الكٍغ٠ ٢ُدباي ٢ض ٦مً م٘ مً مٗه مً  نَّ بووؿخض٫ مما عوي  ،ٍو

 خض مكاثسهم.ؤؤؾغ  ؤوعظلحن ٢خل الخُل في عابٜ و٢ض هالىا مما هالىا مً 

ؼ بً فهض الهاشمي اللغش     ي وأوعص الخبر هظلً غؼالضًً بً غبضالػٍؼ

 :  3 917ٌغام  ضاخب هخاب غاًت املغام 

ؿ٨ٍغ بلى ظضة ألظل الخىظه ل ض"وفي ؤو٫ طي ال٣ٗضة ؾاٞغ الؿُض بغ٧اث ٖو ُْ وزل٠  ُؼب 

ؿ٨ٍغ مً ؤزاٍ الؿُض ٢اًدباي  بم٨ت ،  زم لخ٣ه )....( و٧ان الؿُض بغ٧اث ٢ض جىظه َى ٖو

ظضة في ًىم الجمٗت ٖكغ ي الكهغ  بلى ؤن ونلىا لٗؿٟان ، ٞإعؾل ؤزاٍ الؿُض ٢اًدباي 

ا لٗغب مً  حَر ضفي زُل ٚو ُْ   ُػب 
 
بال عظلحن  –ُٞما ٣ًا٫  –خىالي عابٜ ، ٞما وظضوا ؤخضا

                                                           
3
،  3409ٖؼالضًً ال٣غشخي ، جد٤ُ٣ ٞهُم مدمض قلخىث  ، َبٗت ظامٗت ال٣غي ، م٨ت ٖام ٚاًت املغام بإزباع ؾلُىت البلض الخغام ،  

 . 313-310م 
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 مً مكاًسهم ال٣ىاص ٞمؿ٪ 
 
وجيء به ، ووظضوا بٌٗ خب ٞإزظٍو ٣ٞخلهما ، ؤو عظال

اصوا " .  ٖو

 مفاصٍ زغوج فغؾان  ٌ 917ؾىت   بً فهض املييأوعص ا
ً
ضزبرا ُْ َب  ػ 

ىت فُلٌى :  ملؿاهضة مٍؼ

ضجىظه مً  ،ٖكغي الكهغ  ،"وفي لُلت الخمِـ  ُْ  ملبؿحن  ُػب 
 
وزالزماثت  ،ؤعبٗىن ٞاعؾا

ىت  ب مً الٗضو  ،عاظل ملٍؼ م ٖىض البدغ ٢ٍغ  ،بالجبا٫  اوجدهىى  ،عجٟٗىا او  ،ٞإهظعوا  ،َو

ت    ،ول٣ُىا ظاٍع
 
ماعا ٠ لم ٌؿم٘ بظل٪  ،وا بهما ئ ٞجا ،3ٖو ٞلما ؾم٘  ،وؤقاٖىا ؤن الكٍغ

 . 1 وعظٗىا لُلت الجمٗت" ،ؤعؾل وعصَم 

٣ى٫ في لُلت الخمِـ ٖكغي الكهغ وال ًٟهم مً ههه  ش ٍو ٧ان  بطاًىعص الى٢ذ والخاٍع

٣ى٫ "جىظه مً ٣ًهض الٗاقغ مً الكهغ  ض٣ُٞى٫ " ٖكغي الكهغ " زم ٌؿخإه٠ ٍو ُْ  ُػب 

 "
 
ضالىو ًا٦ض ؤن الٟغؾان مً ٖغب  بطاؤعبٗىن ٞاعؾا ُْ   ُػب 

 
ضصَم ؤعبٗىن ٞاعؾا  ،ٖو

لب ٣ًهض َىا البؿحن ما ًخم لبؿه ؤو و  زىاء ال٣خا٫ مً صعوٕ بعص ٧لمت " ملبؿحن" ٖلى لٚا

ما مً لبىؽ الخغب  حَر ول٨ً مً ؾُا١  ،ؤًً جىظه الٟغؾان ولم ًظ٦غ الىو  ،وزىط ٚو

هالىو ًبضوا  ضصَم زالزماثت عاظل ؤجَّ ىه ٖو هؤي  ،م الخ٣ىا بغظا٫ مً مٍؼ م لم ٩ًىهىا ؤجَّ

لم ًغص الىو  ، ؟لم ٩ًىهىا مدملحن مشل خغب طااومل ،ظما٫ بل ٧اهىا مكاة  ؤو ٖلى زُل 

 ٚحر طل٪ 
 
ضاملهم في لامغ ؤن ٞغؾان  ،قِئا ُْ جال٢ىا م٘ زالزماثت عظل مً ٢بُلت لاعبٗحن  ُػب 

ى همً الىو ًبضوا  ،٧ان ال٣هض مً وعاء ٧ل طل٪  ةطاٞم ، تمٍؼ ب ظضةم ٢غب ؤجَّ مً  ت٢ٍغ

هومً الىو هٟهم  ،البدغ  ىه و  خل٠َىا٥ خالت  بهَّ ضبحن مٍؼ ُْ ٞغؾاجهم ؤنَّ صعظت  بلى ُػب 

ىه وجىظهىا  لاعبٗحن عا٣ٞهم زالر ب مً بلىمئت عظل مً مٍؼ زم ٢ا٫  ،البدغ  مىي٘ ٢ٍغ

ه ببجَّ ً ، مً البدغ  ىن م ٢ٍغ ب مً بالص الدجاػ مَى ضٞإ٢غب بدغ ٢ٍغ ُْ َى البدغ لاخمغ  ُػب 

                                                           
3
 ٢ض ٩ًىن امل٣هىص بٗماع  الؼعإ او الٗما٫ الظًً ٌٗمغون امل٩ان .  
1
ؼ ٖبض الٗؼ   .3391 نـ ، الشاوي الجؼء في ال٣غي  بلٙى ، امل٩ي ٞهض بً الٍٗؼ
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عص ؤو زم  ،وماَى مضي ال٣غب في مٟهىمه  ،ولم ًدضص الىو ؤًً بالًبِ ٢غب البدغ 

ه٧لمت "الٗضو" ٞمً ٧ان امل٣هىص ب٩لمت الٗضو ؟ ًبضو مً ؾُا١ الىو  الٗضو املكتر٥  بهَّ

ىه و مل ضٍؼ ُْ ى ، ُػب  ل ٧ان َظا الٗضاء هدُجت اٖخضاء َظا الٗضو ٖلى مٍؼ واؾدىجاصَم  تَو

ضب ُْ ل لامض ؤلىٟـ الىا٢ٗت  ُؼب  ضؾخٗاهت بًخم به لا  ،م هدُجت خل٠ ٍَى ُْ ٖىض و٢ٕى ؤي  ُؼب 

ل بحن  ،ٖخضاء ا ضول٨ً هدُجت الهغإ الٍُى ُْ لب ٩ًىن امل٣هىص بالٗضو  ُػب  والكٍغ٠ ٞاأٚل

٠ و  َى الكٍغ٠  ل٨ثرة الى٢اج٘ والخىاصر التي و٢ٗذ في َظٍ الٟترة بحن الكٍغ
 
ضهٓغا ُْ  ، ُػب 

ى بنَّ ه٣ى٫  ؤنوفي املدهلت وؿخُُ٘  ض٧اهذ خلُٟت ل٣باثل  ت٢بُلت مٍؼ ُْ ال٣دُاهُت ٞهظا  ُػب 

 هسغط به مً هدُجت جدلُل َظا الىو .     ْن ؤؤَم ما ًم٨ً 

م لل ضخاٌ الشٍغف بغواث ٌؿخػين بػغبان َظًل وغيَر ُْ َب  َـ : 918ؾىت   ػ 

٠ بغ٧اث  3 ومٟاص الخبر  في بلٙى ال٣غي  ؤنٝغ ٖلى ظماٖت مً الٗغبان  ،: و٧ان الكٍغ

م  حَر ٣اجلى  ،َظًل ٚو وبال ٞخدغبىن  ،مٗه ٞةن جِؿغ ٞظا٥ 1 ن ٖلى ؤن ًإجىا مل٨ت ٍو

اء طوي  ،ؾىت ]ٞخدغمىن[  م ؤلٟحن  ؤبى وؤنٝغ ٖلى الكٞغ حَر لى الٟاعؽ  ،همي ٚو ٖو

ٞلما ظاءٍ َظا الخبر ؤعؾل  ،ختى ٦مً َى بُيب٘  ،واملاشخي ؤْىه زمؿت  ،زمؿت ٖكغ 

 ْى ،زامً ٖكغي الكهغ  ،وفي ًىم الشالزاء  .......لؤلقغاٝ ٞلم ًهلىا 
 
الُىم الظي ٢بله  ؤو  ا

ضجىظه مال٪ بً عومي ال ، ُْ ٞهبدهم ًىم  ،بٌٗ آ٫ ظمُل  1 ٖغب الجىابٍغ بلىي ُؼب 

م بال٣غب مً ٖٞغ ،لاعبٗاء  م في الجبل  ، تَو م هدى  ،ٞى٢٘ بُجهم ٢خا٫ َو زجي ٖكغ اَو

 ٣ٞخل في ٧ل ظماٖت 
 
ىم وعظٗىا ومٗهم الى٣اعة جًغب  ،عظال ىم مال٪ بٌٗ ظما٫ ٚو ٚو

  ،ًىم الخمِـ ؾلخ الكهغ 
 
 ْاَغا

 
٣ا٫ لىال اليكاب لٛلبىا ٚلبا في  او ا ولٗلهم ج٩اٞ ،ٍو

ض٢خل مً  ؤو ال٣خل  ُْ  ؤ٦ثر .  ُػب 

 

                                                           
3
ؼ ٖبض   . 3141-3119 نـ ، ؾاب٤ مهضع ، ٞهض بً الٍٗؼ
1
 ٣ًاجلى ن : في لانل ٣ًاجلىا. 
1
 . 94ـ م ، الدجاػ ٢باثل معجم:  البالصي ٖاج٤ ، م٨ت قغ١  عهجان واصي ٌؿ٨ىىن  ، َظًل مً ظمُل مً بًُ الجىابغ 
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 الخالضت : 

 وؿخض٫ مً الىو الؿاب٤ ما ًلي : 

٠ بغ٧اث و٢بُلت و االٗض .3 ضة ال٣ضًمت بحن الكٍغ ُْ ظا ما  ُػب  ب٣ُاصة مال٪ بً عومي َو

 ؾٝى جشبخه الى٢اج٘ الالخ٣ت . 

ظاهب الكٍغ٠ ألهه نٝغ ٖلحهم املا٫ ٞهل  بلىعجؼا١ بٌٗ ال٣باثل مً ال٣خا٫ ا .1

ض الغ   ظاهب مً ًضٞ٘ !!  بلىجها ج٣اجل بي ؤن ٣ًى٫ و اًٍغ

ولم ًدضص ما َى َظا  ،ًىعص ؤهه ًهٝغ ٖلى الٟاعؽ مبلٜ و٢ضٍع زمؿت ٖكغ  .1

٣ى٫  ،الخمؿت ٖكغ  لى املاشخي زمؿت ٍو ؤي بمٗجى لِـ مخإ٦ضا في  ،هه ًًٓ بٖو

 ما ٣ًى٫ .

٦ما ًىعص الىو ًض٫ ٖلى ٖضم جدضًض م٣هض  ،غام خالخضازل بحن الٛؼو ولا  .4

٣باثل للم ًخم ج٣ضًم الٗىن مىا ل ْن بٞهىا٥ جسُُِ لٛؼو و٢خا٫ و  ،ظهم زغو 

ظا  ٠ بالخلِ بحن ؤبٗض صٞ٘ املا٫ ًدغمىن !! َو ب ٠ُ٨ٞ ٣ًىم الكٍغ مغ ٍٚغ

 خغام وم٣انض الخغب والٛؼو . م٣انض إلا 

ضؾدبا١ ا .5 ُْ م  ُػب  ت بباألمغ و٢غاَع الهجىم ٖلى الجىابغة وآ٫ ظمُل بال٣غب مً ٖٞغ

ت م٩ان الى٢ٝى ؤًام الدج في م٨ت .  ٞغ  ٖو

ضٚخىام ا .6 ُْ ًبضو ؤن عماة الؿهام خالىا صون  ،ب٣ُاصة مال٪ بً عومي الٛىاثم  ُػب 

 ال٨شحر مً الٛىاثم . 

ت صلُل ؾُىة و٢ىة وهٟىط  .7 لى ٖٞغ هجىم مال٪ بً عومي وظماٖخه ٖلى م٨ت ٖو

ً ٢ىة الكٍغ٠ وهٟىطٍ .   وظغؤة ٠ُ٨ٞ ججغؤ مال٪ بً عومي ؤن ٌٛؼو م٨ت مَى

يض  مبٗغبان ٢باثل َظًل للى٢ٝى مٗه ىاالكٍغ٠ بغ٧اث ومً مٗه اؾخٗاه نَّ ب .8

ا والخؿاثغ في مال٪ بً عومي وظماٖخه مما ٧ل٠ ٖغبان َظًل ال٨شحر مً الطخاً
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هم م٘ الكٍغ٠ ناخب م٨ت و٧اهذ َظًل َضٞا لامىا٫ ولاعواح ظغاء و٢ٞى

ضل ُْ  بٗض طل٪ املى٠٢.  ُؼب 

ى أغالٍ ًغاصٍا جم بما مباشغة ضلت له آزغ هظ َىان  الظي الىظ َو

ىت اللخاٌ بين لاشغاف و  وعصا ضو مٍؼ ُْ َب
 
م مً الػغبانـــــوغ ػ  912ؾىت  يَر

 َـ : 

م  بلىازغ َظا الكهغ زغط لامغاء وبٌٗ ٖؿ٨غ مٗهم ؤو زىحن وفي ًىم إلا) ىت َو ٖغب مٍؼ

٣ا٫ :  ،٢غب ظضة  ضن مٗهم ظماٖت مً بٍو ُْ م  ُػب  حَر بإٚغا قُش  ،٣ًا٫ لهم الغواًا ٚو

 ٣ٞخلىا بًٗهم  لهم ٞؿم٘ الغواًا بىنىلهم ٞهغبىا وونلىا ابكغ 
 
لهم زاوي ًىم نباخا

م وؾبىا ؤع٢ائهم م ٖلى الىاؽ بم٨ت والٛىم ٣ًا٫ :  3 وجهبَى م وعمَى هه آالٝ بوؤخغاَع

 شخيء ٦شحر 
 
هه خهل ل٩ل ؤمحر ٚحر ؤمغاء الدج ل٩ل واخض ٖكغة ب٣ًا٫  ،مالٟت وإلابل ؤًًا

 وؤزظ1وخهل لهاالء الٗغب يغع ٦شحر  ،ظما٫ وزمؿىن قاة 
 
 ،]بكغ[ شخيء ٦شحر  ظضا

٣ا٫  ٣ا٫  بل ،ن الكٍغ٠ ؤمغ بكغ بغص ما ؤزظٍو ٞغصوا بٍو َاالء مالهم  ّن بهه ٢ا٫ لؤلمحر بٍو

٣ٍا٫ : و لى٥ قاة : مُٖى لامحر ل٩ل مؤ مل٨تنل و وملا  ،هم يٟٗاء ٞما ؾمٗىا له جَّ بطهب و 

 و و ن ؤمحر لا ب
 
 ب٫ خهل له ٖكغون ظمال

 
ً ؤًًا  ٞؼاصٍ ٖكٍغ

 
 ،ؾتزاص ؤمحر املدمل قِئا

 .  1( وهللا ًسل٠ ٖلى ؤصخابهم

 الخالضت : 

ىت -3  ٢غب ظضة . وظىص ٢بُلت مٍؼ

ضوظىص ٢بُلت طوي عواًا مً  -1 ُْ م مٗهم في هٟـ املى٢٘ وامل٩ان . ُػب  حَر  ٚو

٠ لهاجحن ال٣بُلخحن التي -1  بُجها خلٟ ًبضو ؤن ٖضاء الكٍغ
 
 . اووثام ا

 .ملهلخت له في طل٪ ٢ُام قُش بكغ بالخدٍغٌ ٖلحهم  -4
                                                           

3
 ؤع٢ائهم : في لانل ؤع٢اءَم 
1
 ٦شحر : في لانل ٦بحر . 
1
 .3564-3561 م ، ؾاب٤ مهضع ، الشالض الجؼء ال٣غي  بلٙى 



 الحجاز في المصادر والوثائق التاريخية ما قبل اإلدالم إلى وقتنا الحاضر   ُزَبْيد

 

  

 017 
 

ؿا٦ٍغ  -5 ىت .بمً م٨ت زغوط الكٍغ٠ ٖو  لى ٖغب مٍؼ

 َظٍ هي الثىابت أما ما وؿخيخجه مً مضلٌى الىظ ما ًلي : 

  ىت وجهب ؤمىالهم َى قُش بكغ و٢ض ؤزظ  ،بن مً حؿبب في م٣خل الٗغبان مً مٍؼ

 مً الٛىاثم 
 
اى . ،ؾترصَا مىه ال٨ً الكٍغ٠  ،بًٗا  ول٣ض زغط زالي الٞى

 هم طهب مالهمن ٖباعة "ب ىت ولِـ  ،"  يٟٗاء وؤجَّ ضامل٣هىص بها مٍؼ ُْ  ٞامل٣هىص ُػب 
 
ا

ضمً الٛؼوة طوو عواًا مً  ُْ ض٩ٞان امل٣هىص اؾدئها٫ قإٞت  ، ُػب  ُْ وال٣ًاء  ُػب 

 ألجهم خًغوا 
 
٠ بٖلحها ٧لُا بت مً م٨ت ٞىظضَا الكٍغ ىت ال٣ٍغ لى ٢بُلت مٍؼ

ضوؤصع٦ذ  ،ٞغنت مىاجُت للخسلو مجهم ٞدهل ما خهل  ُْ ما هىي الكٍغ٠  ُػب 

ىت وبه٣اط ؤهٟؿهم ٞإعاصوا ججىب ال ،ٞٗله بهم  ٞسغظىا مً صًاع  ،ى٢ٗت ٖلى مٍؼ

ىت  ىت اٞلما خًغ الكٍغ٠  ،مٍؼ ؾخىلى ٖلى ٧ل ما و٢٘ جدذ ًضًه مً ؤمال٥ مٍؼ

ىضما ٖلمىا ؤن ما اؾخىلىا ٖلُه لِـ ل ، ضٖو ُْ ىت الحها  ُؼب  ُٞلبىا اٖاصة ؤمىا٫ مٍؼ

هم طهب مالهم" خؿب ٢ى٫ الغواي  " .يٟٗاء وؤجَّ

  ضما باليؿبت الى زغوط ؤ ُْ  ٦ما  ُػب 
 
ضوعص الغاوي بل ؤن ؤلِـ َغوبا ُْ ا خاعبتهم ُػب 

لت بُجهم وبحن الكٍغ٠ ٖضاء مؿخد٨م  مكاًش عئوؽ ٢ُ٘ خض ىبل مضة ٍَى

ض ووظهاء ُْ م ولاخخٟا٫ والُىاٝ ُػب  رص ؾح٦ما  مهغ لىب عؾالهابو  ٖلحهم بىهَغ

ٞهم ٧اهىا ٖلى الضوام في هؼإ م٘ الكٍغ٠ الؾباب جخٗل٤ بالؿلُت  ،مٗىا 

ا . حَر  وإلاصاعة والخ٨م مً ٞغى الجباًت ٚو

ض ُْ َب  َـ :  912أَل عابغ ًأزظون مدمل الؿلؿان املطغي ؾىت  ػ 

"(  
 
  بلىمً ظضة  وفي َظا الكهغ ؾاٞغ بدغا

 
ً ظلبت ومغوؾا كٍغ  الُىع هدى زمؿت ٖو

ما وونىا ؤْن  حَر   ن ال ًضزلى  ٚو
 
 قٗبه٨ؿغ بٌٗ الجالب ٖىض عابٜ ٖلى ةٞ ، ًيبٗا

ضٞؿلمىا بال ؤن  ُْ ضٙغ ٞو ،َم وؤعاصوا ؤزظَم ٞغظ٘ مهغ  ٣ُٞاجلىا مٗهم ئ ا ظاُػب  ُْ  ُػب 

ضوؤزظوا  ،لهم  ٙغبجماٖتهم ٨ٞثروا ٞدمل الغظا٫ في املغا٦ب الظي ٞ ُْ  دملاملظمُ٘  ُػب 
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ُه بٌٗ شخيء للؿلُان ٞؿلم هدى ؾب٘ ب٨غ  ٞٗلهم َظا  ٞٗاصوا بهم م٘ الغظا٫ وم٘ٞو

ضؾإ٫  ُْ عوا الؿُض بغ٧اث ٣ٞا٫ بكٍغ ؤن ًغصوا ما ؤزظٍو و اب ظضة في الهلر ٞكثها ُػب 

ُٗىن الٟغؽ والضٕع  ضٕ نٞلما ؾم٘ مال٪ بً عومي ؾب و  ،مً الخىاظا ال٣اعت َو

 . 3 (" وهللا ًى٢ٗه ،وؾاٞه 

 مً الىظ وؿخضٌ غلى ماًلي : 

 مً ظضة  .3
 
 ججاٍ ًيب٘ ؤي لاابالؿٟغ بدغا

 
الُىع وال ًىضر الىو  بلىججاٍ قماال

ً ؤم   مً َم َاالء وألًت ٚاًت زغظىا َل طَبىا مؿاٍٞغ
 
 ؤم حجاظ ججاعا

 
ولم  ا

 ًظ٦غ ؾىي الخىاظت ال٣اعت . 

 ي املغوؽ والجلبت وهي ٖباعة ًٖ ؾًٟ نٛحرة .و اوؾاثل الؿٟغ ٦ما ًهٟها الغ  .1

 جل٣ي لامغ بٗضم صزى٫ ًيب٘ . .1

 نُضامها به.اال٣إ و  بلىالجالب ٖىض عابٜ ٖلى قٗب ؤي ونىلها  جدُم بٌٗ .4

 نابت مً ٧ان ٖلى متن الجالب واملغوؽ بإي ؤطي .بٖضم  .5

ضمهاظمتهم مً ٢بل  .6 ُْ ؤَالي عابٜ بٗض ؤن ٕٞؼ مً ٕٞؼ لها مً عظالها وؤزظَم  ُػب 

 الخمل مً املغا٦ب . 

ع م٘ و ابالدكؾإ٫ ؤَالي عابٜ املؿاو٫ في ظضة خى٫ الهلر في َظا الكإن  .7

 الكٍغ٠ بغ٧اث ٞجاء الغص بغص الٟغؽ والضٕع ؤي بمٗجى ٧ل شخيء. 

ٌ مال٪ بً عومي الهلر وؾب و  .8  ضٕ وؾاٞه . نٞع

ضؾُىة  .9 ُْ  بل ٧اهذ ختى ٖلى البدغ .  ،لم ج٨ً ٣ِٞ ٖلى البر  ُػب 
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 . َـ3511 م ، ؾاب٤ مهضع ، الشالض الجؼء ال٣غي  بلٙى 
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ؾلؿان مطغ اململىوي ًجغص خملت في مطغ للفخً بُخي بً ؾبؼ أمير 

بَ وشُش ًيبؼ وبني ئبغاَُم  ضػ   :  ٌ  912غام  ُْ

غي طل٪ في ٦خابه " الضعع الٟغاثض املىٓمت "  الى ؤن ٣ًى٫ " للٟخ٪ بُخي بً و٢ض ط٦غ الجٍؼ

 بالُيب٘ ، ٩ٞان 
 
ؾب٘ ؤمحر  الُيب٘  ، وبجي ببغاَُم ، ولبـ هجاع بً صعاط ، ٖىيه امحرا

ضاهُت ًىم إلازىحن مؿتهل قهغ عظب الٟغص ، ٢انضًً  زغوظهم مً ال٣اَغة بلى الٍغ

ت ، لخمهُض البالص ، ٞالخ٣ىا م٘ ًخي بً ؾب٘ ، ومال٪ بً عومي  ضقُش لا٢ُاع الدجاٍػ ُْ  ُػب 

بغ٧اث وظمُ٘ بجي ببغاَُم )....( وو٢٘ ال٣خل في الغظا٫ ، وا٢خل٘ ؤ٦ثر زُل ، وخمًُت ادي 

    .3بجي ببغاَُم ، ولم ًىج مجهم بال ال٣لُل ، ولىال اللُل لم ًب٤ مجهم ؤخض" 

ضملخل شُش  ُْ َب غلى ًض خاهم الدجاػ في كىة غاعبت شاعن فيها مػظم  ػ 

   :َـ913ف ؾىت اللبائل املىالُت للشٍغ

ض٣خل قُش مزبر  ومً ما َى ظضًغ باملالخٓت ؤنَّ  ُْ الصٍ وبٌٗ ظماٖخه مً  ٢باثل ؤو و  ُػب 

ض ُْ   ُػب 
ُ
َخمام ظمُ٘ ماعدي الدجاػ بهظا الخبر ٖلى اٖلى  ٦غ في ؤ٦ثر مً مهضع مما ًض٫ُّ ط

ضحؿإ ع٢ٗت ٢باثل االٗمىم وم٩اهت و  ُْ جضزل قُش  بلىٖلى ؤعى الدجاػ ختى آ٫ املأ٫  ُػب 

ض ُْ ضحن خ٩ام مىالحن ملكُست ُفي بؾ٣اٍ بٌٗ ؤمغاء لاقغاٝ وحٗ ُػب  ُْ ٦ما مغ مٗىا في  ُػب 

حن 907ٌ)زبر  حٍر وبٗض ؾىىاث ٦شحرة مً ال٨غ والٟغ بحن الُٞغ ؾخٛل الكٍغ٠ بغ٧اث ا( ٚو

لى عؤؾهم ٖؿا٦غ الضولت التر٦ُت في الىُل مً  ضومً مٗه مً الخلٟاء واملىالُحن له ٖو ُْ  ُػب 

ضبالٛضع والخُلت و٢خل قُش  ُْ ضومكاَحر ونىاصًض  ُػب  ُْ ممً ٧اهىا مٗه و٧ان طل٪ بال٣غب  ُػب 

 مً املضًىت ٖىض ظبل الغوخاء  .

                                                           
3
اى ، صاع الُمامت ، الجؼء الشاوي ، الُبٗت الشاهُت ،    غي ، الضعع الٟغاثض ، وكغ خمض الجاؾغ ،الٍغ م ، م  1008 -ٌ 3419الجٍؼ

790-793. 
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بإزباع  1 في ٚاًت املغامٌ(  911-850) 1غؼ الضًً الهاشمي اللغش يهما أوعصٍ الخبر 

ظاء الخبر مل٨ت في ْهغ ًىم الشالزاء ؾاب٘ ٖكغي و "َـ 931: وفي ؾىت  ؾلُىت البلض الخغام

ما  اعا١ مجهمإو ب يوولضٍ الؿُض ٖل ،م٘ ٢انض مً الؿُض بغ٧اث  ،الكهغ  . ومً ٚحَر

ضوامل٣خىلىن ماِلُ٪ بً ُعوِمّي ال ُْ  الصٍ الشالزت ُم ؤو و  ،ي قُسهم ُؼب 
 
 ،وطاٖغ  ،و٢اصم  ، ّغَّ ٣

ً بً قهىان ؤ بًاو  ،وولضٍ باػان  ،ؤزىٍ  يومكهىن بً عوم  لىٖو ،بً عومي  ،زحهما ٍػ

ان وزؼامى  ،ومدمض بً م٣بل  ، تولضٍ ٢ٟلو  ،ٖم مال٪ بً عومي  بًابً زٍغو   ،وقٞى

ألجهما  ،ن وولضٍ و اإ . ولم ٌؿلم مجهم بال قهمَّ وقاصي مً طوي ظ   ، زالزتهم مً طوي عواًا

ٟغ بىلض َٟل مل٣ّغ ولض مال٪ بً عومي  ،لم ٩ًىها مٗهم   ،لؿُض بغ٧اث لوجيء به  ،ْو

به له وحكىف الؿُض بغ٧اث بمجُئهم له به .  به مىه الؿُض مدغم بً َؼإ َٞى ٞاؾخَى

وؤعؾلها للؿلُان م٘ ال٣اضخي  ،ًيب٘  بلىؽ امل٣خىلحن وجىظه بها الؿُض بغ٧اث ئو و٢ُٗذ ع 

 هاْغ الخىام الٗالجي بً إلا 
 
 يلو٧ان ؤعاص الؿُض بغ٧اث بعؾا٫ ولضٍ الؿُض ٖ ،مام بدغا

 
 
مهغ  بلىهاْغ الخىام  ىٞٗغى له وظ٘ جسل٠ بؿببه . وملا ونل ال٣اضخ . مٗهم ؤًًا

قُسهم مىضًل  ٪وظٗل ٖلى عؤؽ مال ،عماح وؽ ٖلى لا ئ وويٗذ الغ  ،ت يصزلها في ٖغ 

وؽ ٖلى باب ئ بخٗل٤ُ زمؿت مً الغ  – لىاههٍغ هللا حٗ –لُٗٝغ به . وؤمغ الؿلُان 

. والباقي ٞغ٢ىا ٖلى باب الىهغ والٟخىح  الشالزت وؤزُهالصٍ ؤو و عؤؽ مال٪ : وهي  ،ػوٍلت 

ما  حَر و٧ل َظا بؿٗض الؿُض  ،وؾغ املؿلمىن ب٣خلهم  ،وػٍيذ مهغ وم٨ت لظل٪  ،ٚو

٣ا٫ ٖىه بهَّ  ،ؤن ؤٍْٟغ هللا بهم  بلىبغ٧اث ونبٍر ٖلحهم  ه ٢ا٫ : لى ؤعصث ظمٗهم ٖلى ٍو

 .   َٗام ما ٢ضعث ٖلى طل٪
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ؼ بً ٖمغ بً مدمض بً مدمض بً مدمض بً ٖبضهللا   ٗٝغ َى ٖؼالضًً ٖبضالٍٗؼ بً ٞهض الهاقمي امل٩ي ، ؤبى ٞاعؽ وؤبى الخحر  ، َو

٦إؾالٞه بابً ٞهض . وؤبٍى ٖمضة املاعزحن الخاٞٔ الش٣ت هجم الضًً ابى ال٣اؾم ٖمغ بً مدمض بً ٞهض الهاقمي امل٩ي ، ولض بم٨ت 

م ولا  ت ، ٞدٟٔ ال٣غآن ال٨ٍغ عبٗحن الىىوٍت ، وإلاعقاص مسخهغ امل٨غمت ووكإ ٦ما ًيكإ ؤبىاء الٗلماء في بِئت الٗلم وعخاب املٗٞغ

 884ٌ ب٣هض الضعاًت ، وفي ؾىت  876الخاوي في ٣ٞه الكاُٞٗت وؤلُٟت ابً مال٪ في الىدى ، والخدٟت الىعصًت ، ؾاٞغ  بلى الكام ؾىت 

 مً مجالـ إلامالء ، 
 
٦ما الػم بمام ٌ ؾاٞغ الى ال٣اَغة م٘ ع٦ب الخاط والػم قمـ السخاوي في الؿمإ وال٣غاءة ، وخًغ ٦شحرا

 ، و٦خب الُبا١ ، بل 
 
 ويبُا

 
اص بلى بالصٍ م٘ ع٦ب الخاط ، ٞإ٢ام في م٨ت امل٨غمت ، بٕغ في الخضًض َلبا حٍر . ٖو ال٩املُت في ال٣ٟه ٚو

اجه : جىفي بٗض ْهغ ًىم الجمٗت زامً ٖكغ ظماص لا  ش . ٞو ج وال٨ك٠ والخاٍع ولى و٦خب بسُه ظملت مً ال٨خب ولاظؼاء ، وجىل٘ بالخسٍغ

 ٌ . 911مً 
1

 م ، 1 الجؼء ، 3 الُبٗت ، الخغام البلض ؾلُىت بإزباع املغام ٚاًت ، قلخىث مدمض ٞهُم جد٤ُ٣ ، ال٣غشخي الهاقمي الضًً ٖؼ 

 . ال٣غي  ام ظامٗت.  م 3989 - َـ3409 ،100-101
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ؼ غبعص الخبر الػؼ أو وهظلً   :   خُض ٣ًى٫   3ٌ( 922-851) املييضالػٍؼ

عا١ مىه إو ظاء ٢انض مً الكٍغ٠ بغ٧اث ب 1 الكهغ وفي ْهغ ًىم الشالزاء ؾاب٘ ٖكغي )

ما  حَر ضم٨ت ًسبر ٞحها ب٣خل مال٪ بً عومي ال بلىومً ولضٍ الؿُض ٖلي ٚو ُْ الصٍ ؤو ي و ُؼب 

وصًً بً مكهىن بً  ،وولضٍ ظاػان  ،ومكهىن بً عومي  ،وصاٚغ ،الشالزت م٣غى و٢اصم 

و  ،عومي  لي بً زٍغ  ، ٖم مال٪ بً عومي ومدمض بً م٣بل ببًوولضٍ ٢ٟله  ،ٖو

ان  و٧ان ال٣خل ًىم  . وقاصي مً طوي ظمإ ، زالزتهم مً طوي عواًا ،وزؼامي  ،وقٞى

ب الغوخ م  1 اءالؿبذ عاب٘ ٖكغي الكهغ بجبل ٢ٍغ واملضًىت ٞةن الكٍغ٠ وظماٖخه جبَٗى

م  ا زم ؾاٞغوا في ؤزَغ ٟغوا بدلتهم ٞٛىمَى ه٣لبىا اٖىض املضًىت زم  4ؤبُاع ٖلي  بلىْو

م  م ولم ٌؿلم مجهم بال ولض مل٣غى َٟل وظحئ  بلىعاظٗحن ٞخبَٗى ؤن ْٟغوا بهم و٢خلَى

به ]مىه[ به له وحكىف مجهم مل به للؿُض بغ٧اث ٞاؾخَى  ،جُئهم به مدغم بً َؼإ َٞى

غب   ؤَو
 
ٞال عخمت  ،ال٣غي وؤمجهما بٌٗ ؤَلها  [بٌٗ]ن وولضٍ ول٨جهما صزال و اقه ًًا

لى بجي   بهللا ٖلى الجمُ٘ ٖو
 
ىت  ،ٚحر آظل  بغاَُم وؤجبٗهم بهم ٖاظال  ،وهىصي في م٨ت بالٍؼ
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ٗٝغ   ؼ بً الىجم ٖمغ بً مدمض بً مدمض بً ؤبي الخحر  مدمض بً ٖبضهللا بً ٞهض الهاقمي امل٩ي الكاٞعي ، َو َى ٖؼالضًً ٖبضالٍٗؼ

لم ، ٞىالضٍ َى الىجم ٖمغ بً ٞهض الٗالم املدضر ، وظضٍ الخ٣ي بً ٞهض الخاٞٔ ، ٞهى مً  ٦ؿلٟه بابً ٞهض ، وكإ في ؤؾغة صًً ٖو

م بِذ ٦بحر بم٨ت ، وكإ في ؤؾغة مخإنلت في الٗلم و   ًٖ بجي ٞهض : َو
 
ش ، و٢ض ونٟهم ال٨خاوي في ٞهغؾه ٢اثال  الخضًض والخاٍع

 
زهىنا

٦ى٠ والضٍ بم٨ت امل٨غمت ٞدٟٔ ال٣غآن ولاعبٗحن الىىوي وإلاعقاص مسخهغ الخاوي البً امل٣غت والىسبت في ٖلم الخضًض البً حجغ ، 

 مً وؤلُٟت ابً مال٪ في الىدى والىعصًت والج
 
 ٚالب ؤلُٟت الخضًض وظاهبا

 
غومُت )٦الَما في الىدى( ، و٦خب ؤظاػجه زم خٟٔ ؤًًا

 ٖلمي الخضًض الىبىي 
 
ت بُلب الٗلم زهىنا ٣ت قٛٞى يخمي بلى ٖاثلت طاث م٩اهت ٖلمُت ٞهي ٖاثلت م٨ُت ٍٖغ املجهاط لانلي ، ٍو

ش ، له م٩اهت ٖلمُت ٖالُت مما ظ ج والخإٍع ش ، جىل٘ بالخسٍغ ٗل ماعر ٖهٍغ الىا٢ض السخاوي ٣ًى٫ في ونٟه : ولِـ بٗض ؤبُه والخاٍع

اجه : ٧اهذ في ؾىت   ٌ .   911ببالص الدجاػ مً ًضاهُه في الخضًض وظىصة الخِ والٟهم ، ٞو
1
 ؾاب٘ ٖكغ ي الكهغ : في لانل الؿاب٘ ٖكغ مً الكهغ . 
1
ىت جبٗض ًٖ املضًىت   ت ملٍؼ  وهي ل 75الغوخاء : ٧اهذ ٢ٍغ

 
ٝى مً خغب ، وبها بئر ٧اهذ حؿمى ٦ُلى مترا ِؿذ ٖامغة ، ؾ٩اجها الغخلت ٖو

إل  76سجسج وواصحها ٌؿمى سجاسج ، والُىم الضاعة . اهٓغ ًا٢ىث : معجم البلضان ، م  .  1/617.  البٛضاصي : مغانض لَا

 (. 3588، م  1.)الهامل مً بلٙى ال٣غي  ، الجؼء  357البالصي : ٢لب الدجاػ، م 
4
٤ م٨ت ، بُجها وبحن املضًىت : ٧اهذ حٗغ   ت بٓاَغ املضًىت ٖلى ٍَغ ٦ُلى متر ، ج٣٘ بىاصي ال٤ُ٣ٗ ٖىض ؾٟذ  9ٝ بظي الخلُٟت وهي ٢ٍغ

ت م  3/415ظبل ٖحر الٛغبي ومجها جسغط البُضاء ججاٍ م٨ت . اهٓغ : ابغاَُم باقا : مغآة الخغمحن   363.  ؤولُا ظلبي : الغخلت الدجاٍػ

 (. 3588، م  1. ) الهامل مً ٦خاب بلٙى ال٣غي ، الجؼء 1/49لدجاػ .البالصي : معجم مٗالم ا
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يذ ؾبٗت ؤًام وؤعؾلذ الغئوؽ م٘ ال٣اضخي هاْغ الخام  مهغ ٞإمغ الؿلُان  بلىٍٞؼ

 .   3بخٗل٣ُها ٖلى باب ػوٍلت 

 : " وما َل٘ الؿلُان بال ؾاصؽ ٖكغ الكهغ وؤمامه عؤؽ 
 
ضو٢ا٫ ؤًًا ُْ مال٪ وولضٍ ،  ُػب 

 ، وابً ؤبي امل٩اعم ، وابً ال٣اضخي ؤبى الؿٗىص 
 
م هدى زالزىن عؤؾا وؤزٍى وب٣ُتهم َو

م وعاءَم الؿلُان وؤمغ بخٗل٣ُهم بباب ػوٍلت و  حَر باب الىهغ  .... بلى ؤن ٣ًى٫ : و٧ان ٚو

 " 
 
 مكهىصا

 
 .1ًىما

ىع  لٌى ضاخب بضائؼ الَؼ  ، ةزىحن ؾاصؽ ٖكغ وفي ًىم إلا) : 3 (124ص)ٍو

بؿبب ججهحز  ،ظضة  بلىهه جىظه ؤو٢ض ج٣ضم  ،الضًً هاْغ الخام ي صزل ال٣اضخي ٖال 

ٞلما جم ؤمٍغ  ،بؿبب حٗبض الٟغهج َىا٥  ،ٖضن  بلىاملغا٦ب صخبت الٗؿ٨غ الظي جىظه 

٠ بغ٧اث ؤمحر م٨ت عؤؽ مال٪ بً  بلىمً ظضة و٢هض الغظٕى  مهغ ؤعؾل صخبخه الكٍغ

ضة عئوؽ ممً ٢خل مٗه مً الٗغبان في املٗغ٦ت ٦ما ج٣ضم  ،الغومي ؤمحر زلُو   ،ٖو

 ٩ٞان ٖضتهم هدى 
 
  ا

 
ً عؤؾا كٍغ  ،وؤقهغوا ٖلى عماح  ،عججذ لهم ال٣اَغة ةٞ ، مً حؿ٘ ٖو

 ُٖ ى باملُضان غيىا ٖلى اٞلما    ،لؿلُان َو
 
ؤخمغ  ؤزل٘ ٖلى هاْغ الخام ٧املُت مسمال

  ،بهمىع 
 
في مى٦ب خاٞل وصخبخه  ٍصاع  بلىوجىظه  ،بؿغط مٛغ١ و٦ىبىف  وؤع٦به ٞغؾا

 . (اب ال٣اَغةؤبى وعؾم بإن حٗل٤ جل٪ الغئوؽ ٖلى  ،٢ًاة الؿلُان 

ش الضعع الفغائض أو  غي في جاٍع و٢ا٫ : في 4 املىظمتعص الخبر غبض اللاصع الجٍؼ

حها ٢خل مال٪ بً عومي ال931ؾىت  ضَـ ومٟاص الخبر ٞو ُْ  في جهب م٨ت  ،ي ُؼب 
 
الظي ٧ان ؾببا

ْهىن  ،وصاٚغ  ،و٢اصم  ،الصٍ الشالزت م٣غى ؤو وظضة و٢خل 
 

اثٟت  ، عومي بًوؤزٍى ُمك َو

                                                           
3

ؼ امل٩ي ، جد٤ُ٣ نالح الضًً زلُل   الجؼء  –ٖلُان ٖبضالٗالي املدلبضي  –ٖبضالغخمً ؤبى الخُىع  –بلٙى ال٣غي ، الٗؼ ٖبضالٍٗؼ

 .3588 – 3587الشالض ، م 
1
 .3604 – 3601املهضع الؿاب٤ ، بلٙى ال٣غي ، م   
1

ىع  بضاج٘ ، الخىٟي بًاؽ بً ؤخمض بً ضمدم   َـ3413ٖام ،314 نـ( 4) الجؼء ، مهُٟى مدمض جد٤ُ٣ ، الضَىع  و٢اج٘ في الَؼ

 بحروث
4
غي  ال٣اصع ٖبض   .َـ3419 ،  791نـ( 1) الجؼء الُبٗت الشاهُت ، ،، صاع الُمامت  املىٓمت الٟغاثض الضعع  ،وكغ خمض الجاؾغ  ، الجٍؼ
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عاب٘  ٦بحرة مجهم ومً ؤجباٖهم مً طوي عواًا وطوي ظمإ ٢خلهم الؿُض بغ٧اث ًىم الؿبذ

  ،لى بجبل الغوخاء بال٣غب مً املضًىت و ٖكغي ظماصي  لا 
 
غح الىاؽ ب٣خلهم ٞغخا ٞو

 
 
٠ُ بغئوؾهم في البالص وؤعؾل بها  ،قضًضا ابها وحج الىاؽ ؤبى مهغ ٞىهبذ ٖلى  بلىَو

ابذ الخىاَغ وؤَمإهذ ال٣لىب ،حجت َىِئت   .(َو

 ألهه ه٣له ًٖ وال صاعي إلًغاصٍ هٓ وكض طهغ َظا الخبر غبضامللً الػطامي
 
غا

. 
 
ُا غي خٞغ  الجٍؼ

ش كبُلت خغب الظي  وغلم البضعاوي غلى الىكػت في هخابه فطٌى مً جاٍع

سُت للماعر اليؿابت ٞاًؼ البضعاوي ومً  مهاث ال٨خب ؤٌٗض مً ؤٖٓم املهاصع الخاٍع

 ً  ممً ؾب٣ه مً املاعزحن املخإزٍغ
 
ٗخبر البضعاوي ؤ٦ثر جد٣ُ٣ا سُت املىزى١ بصختها َو الخاٍع

 ًٖ 
 
ا ؤخض ٢بله خُض ٢ا٫ : اه هَّ ؤفي َظا الٗهغ ًٞال جل٪  نَّ بهٟغص بظ٦غ خىاصر لم ًظ٦َغ

حن زال٫ الٟترة الىا٢ٗت بح ن املهاصع ال جىعص جٟانُل ٧اُٞت ًٖ ؾحر ال٣خا٫ بحن الُٞغ

ش م٣خل 931ونى٫ ال٣ىاث الؿلُاهُت مً مهغ والكام م٘ بضاًت ؾىت  َـ وختى جاٍع

 .َـ ٫931 ؾىت و مال٪ بً عومي في عبُ٘ لا  الكُش /

٠ بغ٧اث وؤجباٖه مً ؤُٖان  جل٪ املهاصع ال نَّ ب - ً الكٍغ
ُ
جسبرها ًٖ ٦ُُٟت جم٨

ض ُْ ل  ،الدؿائ٫ : ًٖ خ٣ُ٣ت لامغ  بلىؾ٩ىتها ًٖ طل٪ ًضٖى  نَّ أل  ،وقُسهم  ُػب  َو

٤ الٛضع ولا  ،٧ان طل٪ في مُضان ال٣خا٫    خخُا٫ ؟ؤم ٧ان ًٖ ٍَغ

ُٟتب - غح الىاؽ ب٣خلهم ... الخ : (ن ٢ى٫ املهاصع الكٍغ بهما َى حٗبحر ًٖ وظهت  . ) ٞو

٠ بغ٧اث وؤٖىاهه ٣ِٞ  ألهه اهخ٣م ممً و٠٢ له بالؿ٠ُ صون  ،هٓغ الكٍغ

  .ٌ 907ىا في ؤزباع ؾىت ٦ما مغ مٗ ،قغاٞت م٨ت 

ُٟت نَّ ب - و٢خل مال٪ بً عومي الظي ٧ان ؾببا في جهب م٨ت ...  ) : ٢ى٫ املهاصع الكٍغ

  بلىًدخاط  ( الخ
 
سُت مىهٟت ؤًًا َـ  ٣ٞ909ض مغ مٗىا في ؤزباع ؾىت  ، و٢ٟت جاٍع

 في جهب م٨ت 
 
٠ بغ٧اث َى الظي ٧ان ؾببا عص ناخب جدٟت ؤو ٦ما  ،ؤن الكٍغ

 املكخا١ يمً 
 
ت  ؤزباع الؿىت املظ٧ىعة ه٣ال سُت الدجاٍػ ًٖ املهاصع الخاٍع
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٠ بغ٧اث بً مدمض بً بغ٧اث بمً مٗه ) : ماههت وفي قهغ طي الدجت هجم الكٍغ

م ٖلى م٨ت  حَر ذ الٗغب في الجهب ... الخ  ،مً الٗغب مً ٖخِبت ٚو  ( .وقٖغ

٨ظا هغي ؤنَّ  اثغ ل الخهم ظغ ه ًدّم املاعر ٖىضما ٩ًىن ٚحر مىه٠ ٞةهَّ  َو

 زهمه بضون عاصٕ.

 ًٖ الٟٓاج٘ والكىاج٘ التي  نَّ ب -
 
ُٟت ال جظ٦غ قِئا عج٨بتها جل٪ اجل٪ املهاصع الكٍغ

م  ،ال٣ىاث في حٗاملها م٘ زهىمها  بل  ،خُض لم حٗاملهم مٗاملت املىخهغ ال٨ٍغ

  ؾدبضاص الاحٗاملذ مٗهم بٛلٓت و٢ؿىة و 
 
اثُت الج٣ُم وػها ٚى ٌٗٝغ الغخمت ٚو

مت التي  غة ٧الؤلزال١ الٗغبُت ال٨ٍغ خترام املىاز٤ُ والٟٗى اقتهغ بها ٖغب الجٍؼ

  ،ٖىض امل٣ضعة 
 
  ٞٗازىا في لاعى ٞؿاصا

 
 وجضمحرا

 
ٟا ظ٦غ في ؾبُل لا  وجدٍغ هخ٣ام . ٍو

ى ًخدضر ًٖ جضمحر ًيب٘ مً ٢بل جل٪  الكُش /البضعاوي ًٖ  خمض الجاؾغ َو

ضة ؤعاصث ؤن ججغب ما مٗها مً آالث خغبُت  نَّ ؤوالٓاَغ  :(ل٣ىاث ا َظٍ الخجٍغ

ٞإجذ ٖلى َظٍ البلضة بالهضم  ،خضًشت الهى٘ حؿمى امل٩اخل وهي املضاٞ٘ 

٤ وهي آالث ال  .   (ٖهض للٗغب بها والخدٍغ
 
٣ى٫ ؤًًا ووؿخُُ٘ ؤن هضع٥ قضة (  : ٍو

إَلها مً ٖباعة بجل٪ البالص و عج٨بها الجِل في بالٗى٠ والبُل والٟٓاج٘ التي 

ً ومئت ؾىت  كٍغ ها بؿب٘ ٖو خُض ب٣ُذ ط٦غاَا  ،وعصث في مال٠ بٗض و٢ٖى

كحر ) الؿِئت ٖال٣ت في لاطَان ما ط٦ٍغ ؤخض ماعدي الدجاػ  بلىَىا  الكُش /َو

ى الؿُض مدمض بً ٖبضهللا الخؿُجي املضوي  هخ٣م مً االظي ًغي ؤن هللا  ،َو

خبؾلُان مهغ بؿبب ما  خُض  ،زىاء جل٪ الخىاصر به ًضاٍ مً ْلم وبُل ٢تٞر

سه َـ ٢خل الٛىعي ؾلُان مهغ .... والؿبب املٗىىي 911وفي ؾىت  : ( ٢ا٫ في جاٍع

وبجى مً عئوؾهم  ،ه ٢خل َاثٟت مً بجي ببغاَُم ؤقغاٝ ًيب٘ هَّ بفي زغاب ممل٨خه 

  (.مؿُبت ظلـ ٖلحها ؤمغاء ٖؿا٦ٍغ
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سُت خى٫ حؿمُت مكهىن  نَّ ب : البضعاوي و٢ا٫ -  في املهاصع الخاٍع
 
َىا٥ ازخالٞا

  ،خُض وعص آزٍغ بالىىن مغة وبالغاء مغة  ،ق٤ُ٣ مال٪ بً عومي 
ّ
ه والصخُذ ؤه

سُت  ،مكهىن بالىىن ولِـ مكهىع   . هخهى ٦المها٦ما ٌؿخٟاص مً املهاصع الخاٍع

ؼ لىا بػو َـ  913مالً بً عومي ؾىت  الشُش /وأعي فُما ًخػلم بملخل 

 املالخظاث غلى ما وعص فُه ومنها : 

-  
 
ُا ُه  الىو ال ًبضو مىيٖى  هدُاػ واضر .امً خُض الٗغى ٞو

محر م٨ت ٖلى ٢بُلت خغب هي ؤٖىام الشالزت الؿاب٣ت لخملت لا نَّ بهدً ه٣ى٫  -

مً مهغ  ؤو خؿاء وال٠ُُ٣ م٣ضماث للخملت مً خُض جىاٞض الضٖم مً إلا 

ش ال حٟٛل ًٖ ط٦غ َظا   ه جم إلا هَّ ؤؤي  ،و٦خب الخاٍع
 
ظا ما جظ٦ٍغ  ، ٖضاص مؿب٣ا َو

سُت .  املهاصع الخاٍع

ها بلٛذ مئت جَّ بٖضاص الهاثلت التي جم ظغصَا والتي ج٣ى٫ بٌٗ الغواًاث لا  نَّ بزم  -

ضل٠ لل٣ًاء ٖلى ٢ىة ؤ ُْ ضًض٫ ٖلى جىامي ٢ىة  ُػب  ُْ هتهاء املٗغ٦ت االخ٣ُ٣ُت و  ُػب 

 الجهاًت . بلىبم٣خل قُسهم ومً مٗه مً الىظهاء ًض٫ ٖلى شجاٖتهم و٢خالهم 

ض٢بُلت  ؤنَّ قغاٝ َظا ًض٫ خخٟا٫ لا اما ُٞما ًخٗل٤ بؤ - ُْ ٧اهذ ٣ٖبت ٦إصاء في  ُػب 

والخسلو مجها ال ق٪  ،قغاٝ ٖلى م٣ضعاث املى٣ُت وال٣باثل وظه ؾُُغة لا 

 ٖضائهم.ؤؾٝى ًشلج ٢لىب 

مال٪ بً عومي ٞان ال٣ىة الًاعبت التي جم٨ً  الكُش /ُٞما ًخٗل٤ بم٣خل ا مَّ ؤ -

ضماعة ٢بُلت بقغاٝ مً ظغصَا لل٣ًاء ٖلى مكُست و لا  ُْ  ؤنَّ ٌؿخض٫ مجها  ُػب 

 بمال٪ لم ٌؿ٣ِ في ًضٍ  الكُش /
 
ما ضم ط٦غ وا٢ٗت ال٣خا٫ و٦ُُٟت  ال مٚغ ؾٍغ ؤٖو

 ه ٢خل في املٗغ٦ت .هَّ ؤبل ٌؿخض٫ مجها  ،ال ٌٛحر مً الىدُجت في شخيء 
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َل ؤهم ؤجَّ ق٪  بال ،مً الىاؽ  ّي ؤلم ًغص املال٠  ،ٞغح الىاؽ ب٣خلهم( )ا ٢ى٫ ّم ؤ -

م مً م٨ت الظًً ٧اهىا ًدبٗىن لا  لٟىن لٟهم َو م ٍو ؿحرون ؾحَر قغاٝ َو

قغاٝ مً لا مغاء ؤاملىالحن له ٞالخملت التي ظغصَا الكٍغ٠ بال ق٪ ٧اهذ جًم 

م ٖلى مال٪ بم٨ت و  ظا ؤجَّ قغاٝ والضلُل ًٟغح مً ًىالي لا هخهاَع هم اخخٟلىا َو

با ٞلملا   ٌؿخٛغب ال٩اجب مً َظا ؟. طاامغ لِـ ٍٚغ

ض َظٍ الخملت ٖلى  بنَّ  - ضؾبب ججٍغ ُْ ضهي حٗاْم هٟىط  ُػب  ُْ والخكُت مً جٟا٢م  ُػب 

ىا٥  َظا الىٟىط الظي باث حهضص ؾلُت الدجاػ بغمتها َى الؿبب الغثِـ َو

ُت َىا ؤ ىا٥ مشل ؾباب ٖٞغ ا باٖخباع اَو حَر ٤ ال٣ىاٞل ٚو ن املضًىت ؤٖتراى ٍَغ

٤ ال٣ىاٞل    بلىلاخؿاء وال٠ُُ٣ و  بلىوا٢ٗت ٖلى ٍَغ
 
 الكام مما ٌك٩ل تهضًضا

 والؿُاؾُت . إلا٢خهاصًتؾبابها ؤٞخل٪ الخملت لها  ،قغاٝ م٨ت ؤلخجاعة 

ٖالمهم ؤمال٪ بً عومي ومً مٗه مً وظهاء ٢بُلخه و  الكُش /٣خل مُٞما ًخٗل٤ ب -

 
 
  الظًً جم ٢ُ٘ عئوؾهم  ٞالٛؼو ٧ان ؾاثضا

 
ا خىام ٧ان ٖٞغ   ولٚا

 
والخسلو  ؾاثضا

قإجهم وهٕؼ قإٞت الٗضو ٧ان صًضن املخ٣اجلحن في الخغوب  مً الخهىم مهما ٖال 

ذ لا هبرث لااما خكضث الخكىص و  بطاوزانت  ٞىاٍ بما ٢الم في ال٨خابت وجَٟى

ضٍ ال٣ىي املىخهغ .  ًٍغ

ًضًىا مً الىزاث٤ جشبذ بالضلُل ؤزباع الىاعصة في املهاصع وما بحن ب٣ت ولا الىهىم الؿا

ضال٣اَ٘ ان ٢بُلت  ُْ لت في ال٣ضم ُػب  سُت  ٢بُلت مٚى و٢ض وعصث في ٦شحر مً الىهىم الخاٍع

 .و٧اهذ لها ؾُُغة ونِذ وقهغة في املى٣ُت التي اؾخ٣غث ٞحها بٗض هجغتها مً الُمً  

ضمال٪ بً عومي قُش  الكُش /ٞمً ؤبغػ لاخضار التي خضزذ في بالص الدجاػ م٣خل  ُْ  ُػب 

َمُخه في ؤٞمً َى مال٪ بً عومي ؟ وما  ،ال٣اَغة وحٗل٣ُه ٖلى لاؾىاع  بلىعؾا٫ عؤؾه بو 

 بلىعؾل عؤؽ وعئوؽ مً ٢خل مٗه ؤ طااقغاٝ وملجم ٢خله مً ٢بل لا  طاابالص الدجاػ ومل

 ٖلى مكُست بً عومي ؟ اململى٦ُتي ؤؾباب ٢ًاء الضولت ال٣اَغة ؟ ٞما ه
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ضعومي ال بًامكُست  ؤنَّ زبدىا ؤؾاب٣ا في َظا ال٨خاب  اعصهاَؤو مً الىهىم التي  ُْ ي ُؼب 

الغومي صوع ٞاٖل في ؤخضار املى٣ُت  بًمً مكُساث خغب الكهحرة في الدجاػ و٧ان ال 

جخىظـ مً ؾُىجه وهٟىطٍ ، وعًٞه لؿُىة ؤقغاٝ م٨ت ،  صولت املمالُ٪مما ظٗل 

ا ٦شحر مً لاؾباب التي ًم٨ً  حَر ؾخيخاظها ٖىضما ه٣غؤ مالٟاث ماعدي م٨ت في جل٪ اٚو

 ملداعبخه وال٣ًاء ٖلى  اململى٦ُتالٟترة ، ٧ل طل٪ ظٗل الضولت 
 
 ظغاعا

 
ججىض ظِكا

الؿلُان و٧ان ٠٣ً في وظه  ه ٖضو ؤهالغومي ٌٗٝغ بحن ال٣باثل ٖلى  بًامكُسخه ، ٩ٞان 

٠  اململى٦ُتٞهى ٧ان ٌٗاعى ممشل الضولت  ،الكٍغ٠  ٌ ؾلُت الكٍغ ٞغ ُٞم٨ىجي  ،ٍو

 به ٧ان مكغوٕ بىاء هَّ بال٣ى٫ 
 
ى ٧ان  ماعة وهىاة صولت ٩ٞان ٠٣ً في وظه الكٍغ٠ صوما َو

ًت مكُست ؤزغي وال ؤًت ٢بُلت ؤ٨ً جولم  ،كغاٞت م٨ت لزظ قٍغ٠ م٨ت ؤحجغة ٖثرة في 

ه ٧ان ًخمخ٘ بال٣ىة ؤهَّ مال٪ بً عومي لىال  الكُش /٢ضم ٖلُه ؤن ج٣ضم ٖلى ما ؤجخجغؤ 

ٌ ؾلُت املمالُ٪ والضولت الٗشماهُتبدُض ونل لا  ،والىٟىط في بالص الدجاػ   مغ به ٞع

ٗاعى الضولت ال بض  ، ُٞما بٗض ٌ َو ومً  ،ن ًضع٥ زُىعة املى٠٢ ؤٞغظل ًٞغ

٣ٞخله ًلٟه ال٨شحر مً الٛمىى  ،ه لم ٣ًخل ٢خلت ٖاصًت هَّ ؤعصهاٍ و ؤالىهىم الؿاب٣ت وما 

مال٪ بً عومي ٟٞي ٖام  الكُش /خضار التي ؾب٣ذ م٣خل ولا  ،واملهاصع ٞحها مخًاعبت 

٤ الدج الكامي في هٟـ الٗام او  ،جم الهجىم ٖلى ظضة  907 وما خضر مً  ،ٖتراى ٍَغ

ضقاث بحن ٢بُلت و ا٢ال٢ل ومى ُْ زم  ، 908وخ٩ام مهغ مً املمالُ٪ في ظضة ٖام  ُػب 

ومغ  مٗىا في الىهىم الؿاب٣ت ْهىع هٟىط  ،َـ  908زغي في ٖام ؤالهجىم ٖلى ظضة مغة 

ض ُْ ال بٞال جٟغى الًغاثب  ،نبدذ جٟغى الًغاثب ٖلى مغوع الدجاط ؤٖلى الدجاػ و  ُػب 

ظا ما ًا٦ض ٢ىلىا ؾاب٣ ،مً ٢بل الضولت   َو
 
ض ؤنَّ  ا ُْ ذ جغي هٟؿها هىاة صولت ومغ مٗىا ٧اه ُػب 

الؿلُان ٢اههٍى الٛىعي اململى٧ي خكض ٢ىاث ٦شحرة في قبه  ؤنَّ في الىهىم الؿاب٣ت 

غة الٗغبُت مً ال٠ُُ٣ وإلا  خؿاء وظهؼ ال٣ىاث بإؾلخت خضًشت لل٣ًاء ٖلى ما الجٍؼ

جإلُب  بلىَظٍ الخُىعاث الخُحرة بياٞت  ث ٧ّل ل٣ض ؤصَّ  ،ن وؿمُه هىاة صولت ؤًم٨ً 

ؼمه ٖلى ال٣ًاء ٖلى َظٍ املكُست التي  بلىعومي  ببًزهىم  ًٚب الؿلُان ٖلُه ٖو
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ا مً لا  حَر ؾباب التي ؤػعجذ الضولت اململى٦ُت في مهغ ب٣ّىتها املخىامُت و املتزاًضة. ٚو

ضٛؼو مى٣ُت لمهضث للخدًحر  ُْ  مً ٢بل الكٍغ٠ واملمالُ٪ والؿلُان الٗشماوي .  ُػب 

مال٪ بً عومي قُش ٢بُلت  الكُش /٣ضم ٞةن َظٍ الخىاصر اهتهذ بم٣خل ٖلى ما ج وبىاء  

ض ُْ زغ مٗغ٦ت آَـ ًىم اهتهذ 931آلازغ مً ؾىت  يظماص 4. ٟٞي ًىم الؿبذ  في الدجاػ ُػب 

 بحن ٢ىاث املمالُ٪ وبحن زهمهم مال٪ بً الغومي بم٣خله وم٣خل ظمُ٘ ؤُٖان ؤؾغجه. 

لى ال٣اعت ؤن ٌٗٝغ ؤنَّ ٢بُلت  ُْ ٖو ٢بُلت ٢ضًمت طاث هٟىط ٖلى ؤعيها ومال٪ بً عومي  ضُػب 

واملهاصع  ،نبذ مهضع ٢ل٤ للضولت اململى٦ُت والؿلُان الٗشماوي ؤب٣ىجه وهٟىطٍ 

سُت التي   ؤو الخاٍع
 
 جا٦ض بما ال ًضٕ مجاال

 
للك٪ ٖلى ٢ىلىا َظا وما ًا٦ض  عصهاَا ؾاب٣ا

ضعؾا٫ عؤؾه م٘ عئوؽ ٚحٍر مً وظهاء بؤَمُت الخضر  ُْ ال٣اَغة وحٗل٣ُها ٖلى  بلى ُػب 

 بٞال ؤ٢ى٫  ،لاؾىاع واخخٟا٫ املمالُ٪ بهظا الىهغ 
ّ

  ؤنَّ ال
 
ولِـ  الهغإ ٧ان ؾُاؾُا

 ٖلى الىٟىط 
 
  ،نغاٖا

 
قغاٝ وواظه املمالُ٪ وواظه واظه لا  ،وٗم الهغإ ٧ان ؾُاؾُا

 ث .زمـ ؾىىا بلىولهظا خكضث ٖلُه ٧ل َظٍ ال٣ىاث وملضة جهل  ،الضولت الٗشماهُت 

ُما بٗض  ثىن الضولت الٗشماهُت و اشخام الظًً ٧اهىا ًىلا ؤو نبذ ظلب الغئوؽ ؤٞو

 
 
ازغ ؤو ٟٞي  ،لى و لضي الضولت الٗشماهُت ٦ما خضر م٘ باوي الضولت الؿٗىصًت لا  ج٣لُضا

 ٖلى ؤٚلب ٢ىاث )في مٗغ٦ت  باقا هخهغ مدمض ٖليام 3835اثل ؤو و م 3834
 
بؿل( ٢ايُا

مخضث ٢ىاجه لتربت و عهُت و بِكت وال٣ىٟظة بلاؾغي في م٨ت و الؿٗىصًحن و ٢خل مئاث 

ماء الؿٗىصًحن   ٖػ
 
ٚاصع م 3835ماًى  10آلاؾخاهت خُض جم بٖضامهم ، وفي  بلىمغؾال

الث و امهغ ٖلى عجل بٗض ؾماٖه ألزباع ٖىصة هابلُىن و زكِخه مً مد بلىمدمض ٖلي 

ى ٢ل٤ مً   لامغ لُىؾىن َو
 
ؾخ٨ما٫ لامغ ام٩اهُت ولضٍ اٚغبُت اخخال٫ مهغ جاع٧ا

 م٘ اٖخال٫ صخخه ، جم في زٍغ٠ 
 
الهلر م٘ ظِل بً ؾٗىص م٣ابل م  3835زهىنا

 وسخاب مهغ مً ال٣هُم.ا
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 ؤًضها والىزاث٤ ؤالىهىم التي بحن 
 
ض ؤنَّ للك٪  صلت ٢اَٗت ال جضٕ مجاال ُْ مكُست خغب  ُػب 

٪ بً عومي جم اظهاى ٨ٞغة ب٣خل مال ،عايحها ؤو٧اهذ لها ال٣ىة والهُبت والؿُُغة ٖلى 

غة الٗغبُت ٢بل ٢ُام الضولت الؿٗىصًت لا ب لت و ٢امت صولت في قبه الجٍؼ ظا  ،لى بٟترة ٍَى َو

ش مً ٢بل الظًً ًد  ٖلى ٧ل مً حؿى٫ له هٟؿه جؼوٍغ الخاٍع
 
لىن حُٛحر وجؼوٍغ و اٌٗخبر عصا

ش .    خ٣اث٤ الخاٍع

ض  ُْ َب  : َـ959عومي ًأزظون الجبا غلى اللافلت ؾىت  و طو  ػ 

تؤو  ُّ ونلىا ))في الغخلت املضهُت والغومُت ما ههه :  3 عص الغخالت الجهغوالي في الٟىاثض الؿي

 
 
 ٖلى وظه لاعى ، ونلُىا به الهبذ بلحها نبدا

 
ت ، والبر٦ت ٞحها  ، ووظضها به الٗحن ظاٍع

ُىع  . وطَبذ في ٢بُل َظٍ املغخلت بُت  ال٣ُا٢لُل ماء ، ووظضها به الٛىم واللبن َو

ضا. وظاء بىاؾمً لبٌٗ ؤصخ ُْ ى ٖلى ٧ل  ُػب  طوي عومي وؤزظوا مً ال٣اٞلت بٌٗ الجبا َو

هم ظمل مدؼوم لِـ بؼاص ُٖ ؤعبٗت مدل٤ ومجهم مً ؤزظ زلشه مدل٣ت  ، ٌؿمى بُجهم 

.  شخيءوال ٖلى الؼوامل الهال٨ت  1، ولِـ ٖلى الك٣اصٝ وهه٠ ٖلى ٧ل ظمل ٖهم 

ظا الجبل ًسخو بظوي عومي ، ومكاًسهم  آلان   4 عابٜ بلى 1 ، وبالصَم مً زلُو َو

غ بً م٣ّغب بً عومي.و اصاَـ  بً  قه ولهم نغ  ن  بً  مال٪  بً  عومي  ومؼبً  بً  مَؼ

وط٦غوا ؤجهم ٧ان لهم ظبا ٖلى .  ٧ل ٖامفي في امدمى٫ م٘ ؤمحر الخاط ؾب٘ مئت ؤقغ 

اقتراٍ مجهم بإعب٘ مئت  لىا، وؤن الؿُض الكٍغ٠ ههٍغ هللا حٗ الك٣اطٝ في َظا امل٩ان

وعخلىا مً زلُو  . ، في م٣ابل جغ٦هم الجبا مً الك٣اطٝ ، ٌُٗحها لهم ٧ل ؾىت صًىاع

، وهي ٣ٖبت طاث عمل ٦شحر هاٖم ،  ال٣ٗبت ٢بُل الٗهغ بلىْهغ ًىم الخمِـ ، وونلىا 

                                                           
3
ت الجهغوالي    . )م٨خبت املال٠(مسَُى
1

ى:  الك٣اص٠ً ظمٗها الك٣ضٝ  ى وعصث التي املداعاث بلى ؤ٢غب الؿٟغ وؾاثل ؤو املغا٦ب مً هٕى َو ً ًٖ ٖباعة َو ٍغ  مً ؾٍغ

 .   نٛحٍر مسضاث بىاؾُت عاخخه ٖلى الغا٦ب ُٞه ًجلـ ؤن ًم٨ً ٦ما ، لصخهحن ًدؿ٘ والك٣ضٝ الخبا٫ مً و٢اٖضجه الخكب
1
ؿٟان ٢ضًض بحن خهً وهي:  زلُو  لحها ماء ٖحن ٞحها ٖو ضال الٗؿمي  الكُش / هجغة وهي انٛغ ٢به وبجىبها ٦بحرة ٢به ٖو ُْ  . يُؼب 
4

ت وهي:  عابٜ   الدج م٣ُاث مى٢٘ وهي ُٖٓم ؾى١  بها و٧ان الؿُى٫  مُاٍ ٖلى وحٗخمض واملاء والىسُل املؼإع مً ال٨شحر وبها نٛحرة ٢ٍغ

ضال ال٣اًضي ٢بُلت هجغة وهي الجخٟت له ٣ًا٫ مىي٘ مً الدجُج ُٞدغم مٗه ًإحي ومً املهغي  ُْ  . يُؼب 



 الحجاز في المصادر والوثائق التاريخية ما قبل اإلدالم إلى وقتنا الحاضر   ُزَبْيد

 

  

 021 
 

بٌٗ الجمالحن ؤهه ٌٗٝغ ًٖ ظاهب  ٌٛىم ُٞه عظل الجمل ، وؤزظها ًٖ ًمُيىا ، وط٦غ 

 ُٚاٍ الغمل آلان
 
 ؾهال

 
٣ا ٗلى َظٍ ال٣ٗبت وؤؾٟلها آزاع بىاء عيم حجاعة ،  الكما٫ ٍَغ . َو

٤ بُجها ،  ً الكما٫ ظضاع مشله ، و٧ان الٍُغ ًٓهغ ؤهه ٧ان ًٖ الُمحن ظضاع مؿخُُل ، ٖو

٤ بدُض ؤزٟاٍ   . وؤن الغمل ٚلب ٖلى الٍُغ
 
 م٨خىبا

 
بال٩ىفي نىعجه بٗض  وعؤًذ به حجغا

٤( و ):  البؿملت .   هُمؿذ ال٨خابت ُٞما بٗض طل٪اؤمغ ؤمحر املامىحن بٗماعة َظا الٍُغ

 .((، وخهل املٛغب وخملىا مً زلُو مً املاء ما ٨ًٟي ؤعبٗت مغاخل بلىومكِىا 

ض ُْ َب  َـ:959طوي عواًا ًلخؿػىن الجبا في عابغ ؾىت  ػ 

لٌى النهغوالي غً عابغ وأَلها ى ٦ُمان عمل ب٣غب البدغ املالر" : 3 ٍو ، به  َو

ل٠ الجما٫ الٗظوبت ؤ٢غب بلىخٟاثغ ماء  .  ، ًىظض به الؿم٪ الُغي واللبن والٛىم ٖو

ا٫   ، طوي عواًا()، َاثٟت ٣ًا٫ لهم  طوي عومي 1 وؤَل َظا امل٩ان َاثٟخان مً ُمى 

هم، ًإزظون ٖلى ٧ل  ال٣اٞلت آلان ظاًؼ بً ػاًض ، ولهم ظبا 1 وقُسهم ُٖ  4 ظمل 

اثٟت ؤزغي ٣ًا٫ لهم  ٣حن ٦باع، َو
َّ
طوي ظّمإ( وقُسهم آلان بلى٫ ، وله ولض ٣ًا٫ )مدل

م ؾغ٢ت َظا الىاصي ، َو مىي٘ ٣ًا٫ له وّصان، ولِـ لهظٍ  بلى، وخضَم  له مُٝغ

                                                           
3
ت الجهغوالي )م٨خبت املال٠(  .   مسَُى
1

ً ، جاب٘ بُجهما ، والى  ،  مىلاة  ، ٞهى مىا٫  ، واملٟٗى٫ مىالى ، والى بحن لامحًر الكحئ  املعجم الىؾُِ : مٗجى مىا٫ : والى ًىالي ، وا٫ 

الًت )بٟخذ الىاو جابٗه،  وهي مإزىطة مً املىلا   : ُمىانغُتهم وبٖاهتهم ، ٞالى 
 
ض٫ ٖلحها املكابهت لهم في الٓاَغ ، ومً املىلاة لهم ؤًًا ة ٍو

 ( هي املدبت وال٣غب واملىانغة واملٗاوهت واملااػعة .
1

وحؿُحر قاوجها وهي "قُش ال٣بُلت : بخخٟٔ الىٓام الؿُاسخي ال٣بلي بم٩اهت ُٖٓمت لصخهُت ٧ان لها صوع ٦بحر في خُاة ال٣بُلت  

شخهُت عثِـ ؤو قُش ال٣بُلت بط ٧اهذ ال٣بُلت ججخم٘ خى٫ عثِـ و٧ان َظا الغثِـ ًدمل ل٣ب قُش ؤو ؾُض وفي بٌٗ لاخُان ٧ان 

ًل٣ب باألمحر  ، و٧اهذ الدك٨ُالث ال٣بلُت في ؤَل البضو  والخًغ ٖلى الؿىاء حكخمل ٖلى مجلـ حٗىص بلُه مىا٢كت ظمُ٘ ال٣ًاًا 

ا الجمُ٘ ل٩ُىن املٗبر بلؿاجهم املىٟظ إلعاصتهم مً  التي تهم ى شخهُت ٞظة ًسخاَع ال٣بُلت ، و٧ان ل٩ل مجلـ عثِـ َى قُش ال٣بُلت َو

ت املمخاػة ، وجخد٤٣ ُٞه نٟاث زانت ؤَمها الى٢اع والهُبت وؾضاص الغؤي وبٗض الىٓغ  والُمىح والخؼم  طوي الصخهُاث ال٣ٍى

ص والسخاء والصجاٖت وال٣ىة والخلم والهبر والغػاهت والشباث . ٞال ًٟغح للخحر  وال ٨ًبى للًغ  وال وإلاًشاع والخطخُت والٛجى والجى 

دؿم باإلزالم ولاماهت  جبٍُغ الىٗمت وال حٛمه الكضة . ٢ض ؤخ٨مخه الخجاعب وله زبرة بُباج٘ الىٟىؽ وخؿً مٗالجت لامىع ٍو

اء والؿهغ للمهلخت الٗامت ٖلى بٖالء ٧لمت ال٣ الم في إلاؾالم ، للض٦خىع مدمىص والٞى بُلت وقإجها" . املهضع )الٗال٢اث الٗامت وإلٖا

 (.  83ًىؾ٠ مهُٟى ، الُبٗت لاولى ، م 
4
غ٦ب املخإ ًدمل الخمل ظمل َى:  الٗهم  ٩ىن  ، ٢لُل املخإ ٧ان ؤن عظالن ؤو واخض عظل ٞى٢ه ٍو ت املخِىت الجما٫ مً ٍو  ختى ال٣ٍى

 . ٞى٢ه ما خمل له ًدؿغ
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َظٍ املغخلت ٖىض قغو١  بلى. ونلىا  الُاثٟت شخيء مً الجبا، وال ظبا بال ٖلى الٗهم

بُٗض الٓهغ، وخملىا ماء  بلىالكمـ ًىم الؿبذ عاب٘ ٖكغ الكهغ وحٛضًىا بها، وؤ٢مىا 

  ."زالزت ؤًام وعخلىا

َـ وؿخيخج مً الىو الظي وعص ٖلى  959ا ُٞما ًخٗل٤ با٢خُإ الجباًت في عابٜ ؾىت مَّ ؤ

 لؿان الغخالت الجهغوالي ما ًلي :

  مظحجمً طوي عواًا ًا٦ض َظا الىو ٖلى وظىص  -
 
م ٦ما مغَّ مٗىا ؾاب٣ا َو

ُٞىعص الىو ٞحهم : "َاثٟت ٣ًا٫ لهم  ،في طل٪ الؼمً  صخاب امل٩ان وؾ٩اجهاؤ

، ًإزظون ٖلى ٧ل  طوي عواًا( ، وقُسهم آلان ظاًؼ بً ػاًض ، ولهم ظبا ال٣اٞلت)

٣حن ٦باع" 
َّ
هم مدل ُٖ  الكُش /ؤي وظىص مكُست لظوي عواًا وط٦غ اؾم  ،ظمل 

ى ا . و٧اهذ َظٍ  ظابغ بً ػاًض الكُش /لظي ٖلى عؤؽ املكُست في طل٪ الى٢ذ َو

 . ٤ طوي عواًا ٧اهىا ًإزظون الجباًت ٖلى ال٣ىاٞل  ؤنَّ ال٣بُلت لها ظبا ٖلى الٍُغ

ظا ًض٫ ٖلى ٢ىتهم وؾُُغتهم ٖلى امل٩ان و   م٩اهُت خماًت ال٣ىاٞل املاعة .باملاعة َو

مىع الُىمُت لل٣بُلت وهي ٖلى حؿُحر لا و٦ظل٪ ًض٫ ٖلى وظىص مكُست ٢اصعة  -

ت في املى٣ُت التي ج٣٘ جدذ هٟىطَمج٣ىم بدىُٓم الخُاة إلا  و٧اهذ الضولت  صاٍع

٤  . الٗٓمى حٗخمض ٖلى قُىر ٢باثل الٗغب لخماًت الٍُغ

اثٟت ؤزغي ٣ًا٫ لهم  - زم وعصث ٖباعة في ما ًخٗل٤ ب٣بُلت طوي ظمإ وهي "َو

م ؾغ٢ت َظا  ، وله ولض ٣ًا٫ له مُٝغطوي ظّمإ( وقُسهم آلان بلى٫ ) ، َو

، ولِـ لهظٍ الُاثٟت شخيء مً الجبا،  مىي٘ ٣ًا٫ له وّصان بلى، وخضَم  الىاصي

 ؤلهم مكُست  نَّ ؤدبحن ًوال ظبا بال ٖلى الٗهم" . ٞمً الىو 
 
وقُسهم  ًًا

ى بلى٫ مظ٧ىع باال  هزم ًىعص الىو  ،ؾم في الىو َو  ،ؾغ٢ت( َظا الىاصي )م ؤجَّ

هم ؤجَّ ٞهل ٧ان امل٣هىص َى  ،ٞهى لم ًبحن ما امل٣هىص بؿغ٢ت َظا الىاصي 

٤ ال٣ىاٞل أل همٌٗتريىن ٍَغ لم ٩ًىن ًٟغيىا ظباًت م٣ابل الخماًت واملغوع ؟  جَّ
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ا  ،ال جىن٠ بالؿغ٢ت  ؤن٧ان لامغ ٦ظل٪ ُٞجب  ةطاٞ ٧ان َظا ج٣لُضا مخٗاٞع

صخاب ؤواًا وطوي ظمإ َم طوي ع  بنَّ خىا٫ في ٧ل لا  ،ٖلُه في طل٪ الى٢ذ 

 . مكُست هاٞظة و٢ضًمت

ىن ؤجَّ قغاٝ ال ًبضو لا  ؤنَّ ن وؿخسلو ؤمما ج٣ضم ًم٨ىىا  زالضت اللٌى : هم ًخهٞغ

هىإ الؿلم ؤهم ال ًبضون ؤي هٕى مً حن ٖلى ؤجَّ بج وعصثٞمً زال٫ الغواًاث التي  ،بد٨مت 

بضاء اى  و و اهٕى مً الخٟ بلىٞهم ال ٌؿٗىن  ،لىن خل الخالٞاث بإًت َغ١ وصًت و اوال ًد

سُت  –هىإ املغوهت ؤؤي هٕى مً  ظا ٚحر صخُذ مً الىاخُت الخاٍع ٞالخُاة لم ج٨ً  –َو

ظا لا و اٚؼواث وخغوب وا٢خخا٫ ٣ِٞ بل ٧ان جخسللها ٞتراث مً الهضوء والخٟ مغ ٢ض ى َو

ل قاٚل ؾىي م قٛهقغاٝ لم ٨ًً للا  ؤنَّ ٞهى ًٓهغ  ،ججىب ال٩اجب الخضًض ٖىه 

 ذجهؤظخمٗذ يضَم و بمغ ٦ظل٪ ل٣امذ ال٣باثل ٧لها و ٧ان لا  ةطاٞ ،جإصًب ال٣باثل 

 ؤقغاٝ ن لا ؤوال ق٪  ،ؾُىتهم 
 
ولىال وظىص  ،٧اهىا ًدٓىن بضٖم مً بٌٗ ال٣باثل  ًًا

ضا ٖلى ٚؼو ٢بُلت ٦بحرة بذجم ٢بُلت و ئ صٖم بٌٗ ال٣باثل لؤلقغاٝ ملا ججغ  ُْ مً خغب  ُػب 

ضوط٦غ املهاصع ل٣بُلت   ، ُْ ش  ُػب  وم٩اهت َظٍ  ،وامخضاصَا بال ق٪ نضي لىظىصَا في الخاٍع

 ٖضائهم في هٟـ الى٢ذ .ؤخالٞهم و ؤال٣بُلت و  ؤبىاءال٣بُلت ٖىض 

 ؤو 
 
ال٣ضعة  بلىهم ًٟخ٣غون جَّ ؤال ببٌٗ ال٨خاب م٘ ج٣ضًغها لجهىصَم  ؤنَّ هدً هغي  زحرا

 ٦شحر  بنَّ ٞسالنت ال٣ى٫  ،زخُاع الىهىم مً املغاظ٘ االخدلُلُت وخؿً 
 
مً الباخشحن  ا

م وجهىعاتهم  ُحن ال ًىاظهىن الىزاث٤ بالىزاث٤ بل ًىاظهىن الىزاث٤ بإ٩ٞاَع ٚحر مىيٖى

ها ؤنَّ ٞى٣ى٫  :  ، املىداػة جماما  . ٚاًت الخإل٠ُ لضحهم ال وٗٞغ

ضوكػه بين  ُْ َب  َـ : 1111وؾلُم ؾىت  ػ 

ٟ ومٟاص َظا الخبر  هت ٦ُما جىعصٍ املهاصع الكٍغ ٫ ظاءوا ؾلُم و لا  يفي ًىم جاؾ٘ ظماص بهَّ

ملخجئحن بلُه بؿبب زالٞهم م٘ بٌٗ ٢باثل خغب  –ؤخمض بً ٚالب  –قٍغ٠ م٨ت  بلى

م و وفي ًىم لازىحن جاؾ٘ ظماص لا  )خُض ٣ًى٫ املاعر ما ههه  ، ُْ مىالها  بلى٫ ظاءوا ُؾل 
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م  م بجهب  ؤنَّ طل٪  وؾبب ،الكٍغ٠ مُغوصًً مً صًاَع ضمىالها الكٍغ٠ ؤمَغ ُْ ٞسظ  ُػب 

م ؤَل زلُو  ضؾلُم ٖلى  3 ٞغ٦بىا ،مً خغب َو ُْ م و٢خلىا مجهم زمؿت ٖكغ  ُػب  وجهبَى

 والخجاع الظًً في زلُو 
 
٣ائهم ٞجاءوا مجهم هدى  ،عظال ٞؿمٗىا ؟ ب٣ُت خغب بما و٢٘ لٞغ

 ،ومٗهم الؿُض ٖبض هللا بً ٖمغو والؿُض خؿً بً خمىص  ،ؤل٠ وزمـ مئت بىاعصي 

م وهؼلىا  1 ٞلما اؾخدؿىا ىا ؤن ما لهم ٢ضعة ٖلى ل٣ائهم عخلىا مً صًاَع ٞغ م بظل٪ ٖو ُْ ُؾل 

ت  ،ٖلى الكٍغ٠  ى الخىُٗم  -الٗمغة   بلىوزُمىا مً الىىاٍع -مىي٘ لاخغام للٗمٍغ َو

 بلخ ( . والىاؽ في ٚاًت مً الخٗب مً ٢ُ٘ الؿبل .....

قٍغ٠ م٨ت ظم٘ لاقغاٝ والٗؿا٦غ والٗغبان ملىاظهت جل٪  ؤنَّ زم ًظ٦غ املاعر بٗض طل٪ 

ضالٟغ٢ت مً خغب "  ُْ وؤطن الكٍغ٠ لجمُ٘ الٗغبان بإن  ،" التي ظاءث ملُاعصة ؾلُم  ُػب 

جهبه  ومً مٗهم مً ؾلُم والٗؿا٦غ ٞاظخم٘ ٢ىة مً لاقغاٝ  ،٧ل مً ل٣ي خغب ٣ًخله ٍو

خِبت  قخض ٖلحهم اٞ ،املاء  بلىوخانغوا عظا٫ خغب في مى٢٘ ال ٌؿمذ لهم بالىنى٫ ٖو

  ؤو َٟالهم هدى ؾبٗت ٖكغ ؤالُٗل وماث مً 
 
صع٧ىا نٗىبت ؤٞلما  ، زماهُت ٖكغ َٟال

جىا بلُه َاجٗحن ٟٞٗى ٖجهم ؤالكٍغ٠ و  بلىَلبىا الدؿلُم  ،قخض ٖلحهم الخهاع امى٢ٟهم و 

٩ٞان ههِب الكٍغ٠ مً طل٪ ؤل٠ واعب٘ مئت عؤؽ مً  ونالخهم ٖلى هه٠ ما مٗهم ،

  
 
ً عؤؾا  .  1لابل ومً الٛىم ؾبٗت آالٝ ومً الٗبُض ٖكٍغ

ل٣ض  ،٫ لظاث الٗام املظ٧ىع ؤٖالٍ و لا  يًاعر الىو لهظٍ الىا٢ٗت في الخاؾ٘ مً ظماص

م وجىظهىا  ٠  بلىَغص بىى ؾلُم مً صًاَع ٓهغ الىو ؤن ؾبب الُغص في ٧ىن  ،الكٍغ ٍو

ى ؤهه ٢ض ؤمغ بجي ؾلُم بجهب ال ضكٍغ٠ هٟؿه ٧ان الؿبب في طل٪ َو ُْ ٨ظا ؤمغ ال   ، ُػب  َو

 ؤًهضع ًٖ خا٦م ٖاص٫ بل ًٖ خا٦م مخُٛغؽ صًضهه 
 
بغ٢اب وؤعػا١  ن ٩ًىن مخد٨ما

ا ؤزم ما الظي  ،الىاؽ  ا٦ض الىو ٖلى  ،ُٖاٍ الخ٤ ولامغ في جهب ٢بُلت آمىت في صًاَع ٍو

م  و٢٘ ٖلىالؿلب  ؤنَّ  ضؤَل زلُو َو ُْ وهي ٢بُلت حؿ٨ً َظٍ املى٣ُت مىظ و٢ذ  ، ُػب 

ش  ل في الخاٍع بضو  ،مٚى ض٢بُلت ؾلُم ٢ض جل٣ذ الخبر بؿغوع ٟٞي ٚؼو  ؤنَّ ٍو ُْ  ٚىاثم ال بضَّ  ُػب 

                                                           
3
 .

 
 الغ٧ىب َىا امل٣هىص الىظهت ، ٞغ٦ب ٌٗجي جىظه عا٦با

1
 في لانل : ؤخـ بىى ؾلُم . 
1
ش ٢بُلت خغب ه٣ال ًٖ    . 85 م وازغولا  لاواثل زبر في الٟازغ الضعالبضعاوي ، ٞهى٫ مً جاٍع



 الحجاز في المصادر والوثائق التاريخية ما قبل اإلدالم إلى وقتنا الحاضر   ُزَبْيد

 

  

 024 
 

ض بلىزظَم الجهل والُم٘ وجىظهىا إٞ ،ن حؿلب وج٩ىن ٚىُمت لهم ؤ ُْ لىُل ما جم الٗؼم  ُػب 

ُٟض الىو  ، ٖلُه بٗض جدٍغٌ مً الكٍغ٠ هم لم ًخىعٖىا ًٖ ٞٗل َظا الٟٗل ؤّج ٍو

ض بلىٞؿاعوا  ،مً جهب وؾلب و٢خل ٖلى خحن ٚغة  املكحن ُْ ٞٗل َاالء ؟ ل٣ض  طااٞم ، ُػب 

ض٢خلىا مً  ُْ  وجهبىا ججاعتهم  ُػب 
 
هم هٟظوا ما َلب مجهم ؤجَّ بما ٌٗجي  ،زمؿت ٖكغ عظال

ضم صعاًت ول٨ً ؤم هبجوهدً ه٣ى٫  ،الكٍغ٠  م هدُجت ؤٖمُذ ؤهاؽ ٞحهم ظهل ٖو بهاَع

ضو٢ىة ٞلم ًدؿبىا ملأالث لامىع  ،الُم٘ وجدٍغٌ الكٍغ٠  ُْ ىا ؤو٧ان ٖلحهم  ، ُػب  ن ٌٗٞغ

ض ؤنَّ  ُْ ظا ما ًا٦ضٍ الىو  ، اٖخضاءبلى ٞغاص ال٣بُلت ؤطا حٗغى بؾخضاٞ٘ ًٖ هٟؿها  ُػب  َو

ضخغب ملا ؾمٗذ بسبر ٚؼوة ؾلُم ل ؤنَّ  ُْ ت ما جِؿغ  ُؼب  اظخمٗذ وخكضث ٖلى وظه الؿٖغ

بحن الىو  ضة ٍو ض ال٠ وزمـ ؤنَّ مً ٖخاص ٖو  مؿلخحن بالبىاٍع
 
ىعص الىو  ، ماثت عظال ٍو

٣ت َاالء ٖبضهللا بً ٖمغو وخؿً بً خمىص وال ًظ٦غ الىو نٟت  اؾم شخهحن بٞغ

ظا ًض٫ ٖلى م٩اهتهما ختى ٖىض  ،الؿُض( )ؾم ٧لحهما ب٩لمت اه ٌؿب٤ ؤهَّ َاالء ؾىي  َو

مً  بلىن جلىط بجلضَا وجٟغ بىٟؿها ؤٞما الظي ٞٗلخه ؾلُم ؟ لم ًب٤ لها ؾىي  ،لاقغاٝ 

هؤي  ،٧ان الؿبب في بالئها  ن جبحن لهم ؤالكٍغ٠ َالبحن مىه الخماًت بٗض  بلىم جىظهىا ؤجَّ

٣ام في مى٣ُت بحن و٢ض اؾخ٣غ بهم امل ،هم ال ٢بل لهم بما ٣ٖضث خغب الٗؼم ٖلُه بجَّ 

ت والٗمغة مىي٘ إلا   ه٣ى٫ ؤو  ،خغام بٗضما ها٫ مجهم الخٗب ٧ل مىا٫ الىىاٍع
 
 نَّ بزحرا

 
 
٠ لم ٨ًً خا٦ما   الكٍغ

 
اث والخغوب بحن و اٚلب الٗضؤبل َى ٧ان الؿبب في  عقُضا

ظا ٌُُٗىا ملدت ًٖ ؾبب الٛؼواث والخغوب  ،لم ٨ًً الؿبب ٞحها ٧لها  ْن بال٣باثل  َو

َىا٥ مً ال٣باثل  ؤنَّ َظا مً هاخُت ومً هاخُت ؤزغي  ،والخ٣اجل بحن ال٣باثل الٗغبُت 

لى عؤؾهم خغب لم ج٨ً جغضخى  و٧اهذ جضاٞ٘ ًٖ خغمت بُىتها  ،ن جىام ٖلى الًُم ؤٖو

 الثم.هللا لىمت  ن جساٝ فيؤمىالها وخُايها ب٩ل ما جمل٪ مً ٢ىة صون ؤو 

 ،زظ ٌٗض الٗضة ملىاظهت خغب ؤالكٍغ٠ لً ًغصٖه ؤي عاصٕ بل  ؤنَّ ًبضو مً الىو   

 
 
٘ ًٖ هٟؿه ما ؾببه مً ٢خل لغظا٫  بلىن ٌؿعى ؤمً  ٞبضال ٞغ ضالهلر بُجهم ٍو ُْ نبذ ؤ ُػب 

خِبت  ًجم٘ مً لاقغاٝ والٗؿا٦غ والٗغبان وصلُل  ،الؾخ٨ما٫ ما بضؤٍ مً ٖضوان ٖو
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مل بمكىعجه وؤمٍغ بإن مً ل٣ي خغبنضٍع ؤالٗضوان ما   ٧ان  يمً ؤمغ ل٩ل مً مٗه ٖو
 
ؤًا

جهبه  ٖمى صون بهحرة ؤٖلى خ٣ض صٞحن و٦ٍغ  ه ًض٫ُّ َظا ٖلى شخيء ٞاهَّ  ص٫َّ  ْن بو  ،ؤن ٣ًخله ٍو

ظ٦غ الىو  ،ولُظَب ضخُخه مً ًظَب   امً  ؤنَّ ٍو
 
ألصاء َظٍ املهمت  ظخم٘ ٞٗلُا

خِبت  الكيُٗت َم مً لاقغاٝ والٗؿا٦غ وؾلُم ٤ امل٩ان الظي   ،ٖو و٢ض جم جٍُى

م ُٞه  ، ظخمٗذ ُٞه ٢ىة خغبا م مً الىنى٫  ،وجم خهاَع  ،مىاعص املُاٍ  بلىومىَٗى

 ٣ٞغعوا لا ؤماث مً  ْن ؤٞاه٣ُٗذ بهم الؿبل بٗض 
 
ؾدؿالم َٟالهم زماهُت ٖكغ َٟال

 
 
 ها ألنَّ زغي ال وٗلمؤؾباب ؤو٢ض ٩ًىن َىا٥  ،َٟالهم ؤٖلى ؤعواح ما جب٣ى مً  خٟاْا

ا  م الكٍغ٠ زم جم الهلر بٗض  ،الىو لم ًظ٦َغ ن ؤٖٟى الكٍغ٠ ٖجهم ؤ٣ٞض ؤؾَغ

بل ًىعص  ،وال ًٓهغ الىو ٖضص ما جم ٚىمه مً خغب  ،ونالخهم ٖلى هه٠ ما مٗهم 

 مً إلا  3400خهت الكٍغ٠ ٣ِٞ مً الهلخت ٣ٞض ٧اهذ 
 
 10مً الٛىم و 700بل وعؤؾا

عظل مً خغب  ٠ُ٨ٞ3500 ًسغط  ،٢م مبالٜ ُٞه َظا الغ  ؤنَّ ًْ ؤوي بو  ،مً الٗبُض 

٠.  ،ومٗهم َظا الٗضص ال٨بحر مً لامىا٫   عبما ٩ًىن املبالٛت إلبغاػ ٢ىة وؾُىة الكٍغ

ضشُش  ُْ َب  َـ : 1241غؿم وأمير الدج إلاًغاوي غام  بًا ػ 

٣ى٫ ؤمحر الدج إلاًغ  وع٦بىا مً بىضع ظضة مُمئىحن الخاَغ ٢انضًً  ): وي في زُابه اٍو

ت عابٜ جال٢ُىا م٘  بلىٞلما ونلىا  ،املضًىت املىىعة  ى ؤو ٢ٍغ ٫ املكاًش مكاًش ؤَل خغب َو

 مً إلا٦غام وبْهاع زالو  ،الغظل املؿمى ُُٖت بً عومي بً ٖؿم 
 
ضا قاَضها مىه مٍؼ

زخلى مٗه الكٍغ٠ ببغاَُم الظي َى مٗىا مً َٝغ الباقا اامغ الخ٩ام ٞو الخضمت أل 

ىها بإجهم ٢ُٗىا ٧اٞت ؤمىع خغب مً ز ،املدترم  حر و ابٗض زالزت ؾاٖاث ٖٞغ ة وع٣ٞت ٚو

ي ٞهى ٦غم مىا لهم . ٞٗلى طل٪ صر و االٝ ٞغاوؿت والظي وُٗحهم مً ال٨ؿآطل٪ بشالزت 

املظ٧ىع م٘ ظملت مً عومي  ببًال٣ُ٘ وال٣ى٫ وؤزظها مجهم زِ ٖلى طل٪ وخهت 

  بلىٞلما ونلىا  ،ي ؤُُٖىاٍ والظي للبا٢حن ه٣لىاٍ مٗىا و اال٨ؿ
 
 3 الجضًضة ْهغوا لىا هاؾا

                                                           
3
 في لانل هاؽ  . 
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 ولُلت ختى ؤُُٖىاَم ما 
 
مً خغب وخهل لىا ٧ل ج٨ضع الخاَغ والُٗا٫ مً املمصخى ًىما

ما  بلىهخ٣لىا ازم  ،ؤعياَم  ل ون الكُش /قٗب الخاط وجال٢ُىا م٘ ]بٌٗ[ املكاًش َو

ض  بً  مدمىص  و   الكُش /و   ،بً ٖامغ  ي  و او٦ؿ 3ة و اُُٖىاَم  ما  ًسههم  مً  زؤٍػ

م مً خغب  .    1 لهم ولٛحَر

 ٖالٍ وؿخض٫ ٖلى ما ًلي : ؤمً الىو 

  ٝؾم امل٩ان الظي امحر و٧اهذ حؿمى الخملت بؤخملت حج ٧ان ٖلحها  ؤنَّ مً املٗغو

ضث مىه  ؤي ؤمحر  ،ي َى ؤمحر الدج لاًغاوي و االغ  نبالىو ٣ًى٫  ؤنَّ بما  ،ٞو

 الدجاط الظًً ظائوا مً اًغان .

 وظضة مضًىت ٖلى البدغ ٞهل  ،الغ٧ىب مً ظضة ؤي ٧ان املجيء مً ظهت ظضة  نَّ ب

٤ البدغ ٞلم بلىًغاهُىن ظائوا الدجاط إلا  ٤  طااظضة ًٖ ٍَغ لم ًإجىا ًٖ ٍَغ

 .؟ ًغانب بلىؤ٢غب  هى ٞ الٗغبي الخلُج

  ب مً املٟغوى ؤاملضًىت املىىعة َظا  بلىالخىظه مً ظضة الدجاط  نَّ ؤمغ ٍٚغ

 املضًىت املىىعة . بلىم٨ت امل٨غمت ولِـ مً ظضة  بلىًظَبىن مً ظضة 

  بًؾمه ُُٖت اخغب و٧ان  قُشجال٢ىا م٘ و عابٜ  بلىًغاهُت ونى٫ بٗشت الدج إلا 

ظا ٌٗجي  ض بلىعابٜ حٗىص  ؤنَّ عومي َو ُْ خترام والخ٣ضًغ ولا ٦غام هم ال٢ىا إلاؤجَّ و  ُػب 

م ال٠ًُ و  م بٞخ٨ٍغ  .ظالله ًخم ٖىض الٗغب ٖىضما ًدل ال٠ًُ ٖلحهم في صًاَع

 ٠ و بضاء قُىر خغب في عابٜ الُاٖت أل ب ظا جم بٗض الل٣اء بحن الكٍغ امغ الخ٩ام َو

ض٢باثل بغاَُم م٘ ُُٖت بً عومي قُش مكاًش ب ُْ  . ُػب 

                                                           
3
بت التي جٟغى م٣ابل الخماًت .    الخاوة هي الًٍغ
1
ش ٢بُلت خغب  ،  َبٗت ه٣ال ًٖ البضعاوي ، ٞ    جغ٧ي مُٗت( 30) ع٢م مدٟٓت ال٣اَغة – ال٣ىمُت الىزاث٤ :   407، م  1هى٫ مً جاٍع

ش( 94) همغة وز٣ُت ، ىُت ٞهض املل٪ م٨خبت الٗغبُت باللٛت زُاب ،  َـ19/31/3143 بخاٍع  . الَى
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 ؾٝى جضٞ٘ لخغب م٣ابل  جم لاجٟا١ بحن خغب والكٍغ٠ ٖلى املسههاث التي

ا٫ ٞغوسخي . 1000مغا٣ٞت الدجاط وهي   ٍع

 جم لا 
 
ضقُش بحن  جٟا١ زُُا ُْ ٠ . ُػب   والكٍغ

 ؾلٟىا ٖىض الخٗل٤ُ ٖلى الىهىم ؤجٟا١ ٖلى شخيء ٦ما ٢ض َظا لا ص٫َّ  ْن ب

ضٖلى م٩اهت وؾُىة ٢بُلت  الؿاب٣ت ٞهى ًض٫ُّ  ُْ عى و٢ضعتها ٖلى خماًت ٖلى لا  ُػب 

٤ والدجاط  . الٍُغ

  ٖتريتهم اًيب٘( )الجضًضة  بلىمحر الدج عواًخه ٣ُٞى٫ ٖىضما ونلىا ؤ٨ًمل

 .   َمئ عيابن جم ؤ بلىظماٖت مً خغب 

  ًم  ؤنَّ ؾخ٨ما٫ الىو وؿخض٫ اوم     خغب ٧ان ًخم الضٞ٘ لهم ٖىض  بضًاع مغوَع

 ٧ل مكُست .

  قٗب الخاط والل٣اء م٘ بٌٗ مكاًش خغب بلىهخ٣ا٫ مً بٗض طل٪ ٣ٞض جم لا 

م ونل بً ٖامغ و  ض الكُش /َو م مً خغب و٢ض جم الضٞ٘ لهم.  ٍػ  مً مدمىص َو

ى مىيٕى الخامُت الٗشماهُت في بالص الدجاػ ما آَىا٥ مىيٕى  ض الخدضر ُٞه َو زغ هٍغ

 هي مهمتها ؟

ضًطف صًاع    1225ٌ - م1811الغخالت حىن بىع ههاعث  ُْ َب في  ػ 

 :الدجاػ

لٌى غً زلُظ ت زلُو  ج٣٘: )) ٍو بُاعاث الىسُل في  اجيًغي الغ ، في ؾهل واؾ٘ ٢ٍغ

 ًؼعٕ ٞحها الظعة ؤنَّ ٦ما  ، ؤظؼاء ٦شحرة مىه
 
 خ٣ىال

 
جدىازغ   والضزً ، والبامُت ، ُٞه ؤًًا

ؾم زىلِـ ]زلُو[ ؤ٦بر َظٍ جىضعط يمً لا ، وهي ٖضة  )٦ٟىع(في َظا الؿهل هجغ

نٛحر مشل  جهحر ٍ ًيب٘ الهجغة ًُل٤ الىاؽ ٖلحها اؾم الؿى١ . وبال٣غب مً الؿى١ َظ

جغي ظم٘  ،الجهغ الظي في واصي ٞاَمت  ت ماء ٍو ، َظا الجهغ في بغ٦ت نٛحرة ج٣٘ زاعط ال٣ٍغ
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ظا لامحر ٧ان مً  ،زام بها 3في طل٪ الى٢ذ ٧ان في زلُو ؤمحر هي مضمغة آلان ...... و  َو

 في الدجاػ 
 
ت ظضا ضزلُو هي امل٣غ الغثِسخي ل٣بُلت  ......الصخهُاث ال٣ٍى ُْ  ، 1 الٗغبُت ُػب 

ضو  ُْ ت زلُو حٗض م٣غ ب٢امت قُش ، َظٍ ٕٞغ مً بجي خغب  ُػب  ض٦ما ؤن ٢ٍغ ُْ . ال٣ؿم  ُػب 

ضلا٦بر مً  ُْ سخلِ م٘ َظٍ ال٣بُلت في زلُو بٌٗ الٗاثالث  ُػب  َم مً البضو ، ..... ٍو

صر ُٞه اًًا ٖامغ الظًً َم ٕٞغ آزغ مً خغب ((  .  1ال٣لُلت مً بجي ٖمغو ، ٍو

ت عابٜ ، بط ٧ان و٢ا٫ :  دضث الغخاله غً بلضة عابغوج ))جى٢ٟىا ؤزىاء اللُل بال٣غب مً ٢ٍغ

 َىا٫ الى٢ذ . َىا٥ زالر هجغ ؤو ؤعب٘ ، جٟهلها ًٖ بًٗها البٌٗ 
 
ا ٣ىا مؿخٍى ٍَغ

مؿاٞاث ٢هحرة ، ل٨جها جىضعط جدذ اؾم عابٜ ، الهجغة الغثِؿُت مً بحن َظٍ الهجغ ، 

ت زلُو ...  ؤوبظل٪ هجض .. قإجها قإن ٢ٍغ
 
 مغمى٢ا

 
ن بُاعاث الىسُل ججٗل مً عابٜ م٩اها

 ٤ ا لازًغ ٖلى َظا الٍُغ . بٌٗ ؤشجاع الخمغ الهىضي جىمى بحن الىسُل ، و٧ان زمَغ

ض َاالء الٗغب  ً ..... و٧اهذ لاعى مدغوزت في ؾاثغ لاهداء . مداٍع ؿغ الىاٍْغ  َو
 
هاضجا

ا الشحران ؤو إلابل ، حكبه جل٪  ض التي ونٟها هِبىع ، وؤها ؤٖخ٣ض ؤن َظٍ التي ججَغ املداٍع

ض مً الىٕى الظي ٌؿخسضم في الدجاػ وفي الُمً . جمخاػ عابٜ بإنَّ   ٞحها ٖضصاملداٍع
 
مً  ا

ها  وماء َظٍ آلاباع ٧له نالر للكغب ، آلاباع  جبٗض ًٖ : ٢غب عابٜ مً البدغ ، و٢ض ٖلمذ ؤجَّ

م ،ؾبٗت  ؤو البدغ مؿاٞت ؾخت ؤمُا٫  ا  ؤنَّ  مً ٖلى الٚغ ؾ٩ان ..... الىسُل ًذجب مىَٓغ

ض٢بُلتي ٖامغ و  مً –٦ما ؾب٤ ؤن ٢لذ  –َم  عابٜ ُْ ض، م٘ التر٦حز ٖلى ال ُػب  ُْ  . 4. ((ُؼب 

                                                           
3
 في الدجاػ  ، َى الكُش / ُُٖت بً عومي بً ٖؿم )اهٓغوز٣ُت ع٢م  

 
والغاجر لضي ؤن طل٪ لامحر الظي ون٠ ب٣ىي الصخهُت ظضا

11 .) 
1

ض ٢باثل بٌٗ ٌؿ٨جها زلُو ان باملىاؾبت  ُْ م ٖؿم ببً ظماٖت مً املٗغوٞت ُػب  –الُُاعي  -اللبضي– املؼمىمي –املؼعوعي ٢بُلت:  َو

م  هىضيال الهُٗضي– الكابخي حَر ،  وؾ٨ىذ زلُو ٖلى ؾبُل املشا٫ ال الخهغ الهبخي ػبُض مً ال٣باثل التي خالٟذ ووالذ ٚو

طخي  صخي ، الٍغ َى لعي ، املدماصي ، الحهُبي ، الضٍع   . الكُش )طوو ػعَٗت( ، املهباحي ، الٍؼ
1

غة الٗغبُت ،ال٣اَغة ، املغ٦ؼ ال٣ىمي   ـ بىع٦هاعث ، ٦خابه جغخا٫ في الجٍؼ ، الجؼء الشاوي ، 1007للترظمت ، الُبٗت لاولى ظىن لَى

 .71-70م
4
 .75-74 م ،املغظ٘ الؿاب٤  
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ظوبت مائها مىظ ؤو وؤ٢ى٫ ؤن عابٜ اقتهغث ب٨شاٞت ؤٖضاص الىسُل الهاثلت وزهىبت  صًتها ٖو

سُت  ومً املٗغوٝ  ،ال٣ضم وختى ًىمىا َظا ماػا٫ جىاظض الىسُل وآلاباع مً املٗالم الخاٍع

ضعابٜ ٢اٖضة ٢بُلت ال٣اًضي ال ؤنَّ  ُْ ي ومٗهم بٌٗ ال٣باثل الخغبُت التي ؾ٨ىذ بجاهبهم ُؼب 

ت ٤ بٌٗ املٗامالث الخجاٍع ىذ في عابٜ ًٖ ٍَغ ٣غ مكُست ، ٦ما ؤنَّ زلُو م واؾخَى

ض ُْ و٧ان قُسهم في و٢ذ الغخالت ًل٣ب باألمحر و٧ان طا هٟىط في الدجاػ ٧لها و٧اهذ  ُػب 

ضمكُست  ُْ  . مٗغوٞت ؾاب٣ا بأ٫ عومي والُىم بالٗؿىم ُػب 

ت  الىبري  جظهغ  بػؼ  صًاع    ضالغخلت  الىاضٍغ ُْ َب وجطفها  في غام   ػ 

 : 1  َـ1239

٣ا٫ مؿخحرة )) وط٦غ ٖبض الؿالم  ما ههه :   اءُبال  – زم مغعها ٖكُت ًىمىا بمؿخىعة ٍو

ت ؾمُذ ُٞما ٣ًا٫ ٖلى ؤلؿىت الٗامت باؾم بيذ ٖىتر ...... ٢ض ٧اهذ هؼلذ امل٩ان  ٢ٍغ

ت بالدجغ املىدىث ال٣ضًم ،  ا ٖظب ٦شحر في الى٢ذ ، وبها بئر ٦بحرة مٍُى وخىلها  ،وماَئ

وبال٣غب  ،٢امذ َىا٥ ؾى١ م٘ ؤٖغاب خغب و  ، ..... وبها ٢بر ًؼاع ٖلُه ٢بت ،ٖماعة ٢لُلت 

ى  مً َظا املىي٘ ٧اهذ وصان ٢ا٫ في الغوى املُٗاع وهي : مً ؤمهاث ال٣غي بالدجاػ ، َو

،  و٢ا٫ ٣ٌٗىب بً 1ٞٗا٫ مً الىص . وفي ؾحرة ابً بسخا١ في : ٚؼوة لابىاء وهي وصان 

...... ٢ا٫ الب٨غي :  خمُض : ؤ٢بلذ مً م٨ت ، ٞلما نغث بىصان ل٣ُذ نٟغاء مً مىلضاتها

  وزالزىن  زمؿت بُجهما ال٣ىاٞل ٖلُه ًجز٫  بئر وهي  الجاع مضًىت بلى وصان ومً"
 
 ،  1 " مُال

ؾم ملىي٘ واخض ولِـ ٦ظل٪ . ااء وهي وصان ٣ًخطخي ؤجهما بى سخا١ : ٚؼوة لا ب بًاو٢ا٫ 

غاب ٣ٞالىا : َما مىيٗان . وفي ال٣امىؽ "  : ٣ٞض ؾإلذ ؾ٩ان َظٍ البلضة مً لٖا

ى واص ؤُٞذ  اء مى٢٘ ٢غب وصانبى ولا  .... زم هؼلىا عابٜ و٢ض مطخى مً الجهاع هدى ؾاٖت ، َو

ٌؿُل باألمُاع ال٨شحرة ججخم٘ الُه مً ؤما٦ً بُٗضة ، و٦شحرا ما جىظض به الخُاى 

                                                           
3
ت الغخلت ، الٛالي املهضي جد٤ُ٣ ، الىانغي  الؿالم ٖبض بً مدمض   . 471 - 460م ، لاو٫  الجؼء ، ال٨بري  الىانٍغ
1
 .1/383ًىٓغ : ببً َكام ، الؿحرة .... ،  
1
 .608الخمحري ، الغوى .....،  
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ى ب٨ؿغ الباء املىخضة والٛحن املعجمت ، مً  املى٢ىعة بالُحن ٞدؿخٛجي الغ٧اب بها ، .... َو

ِل عابٜ هاٖم ، وعبُ٘ عابٜ مسهب ، ٢اله في ال٣امىؽ .  عبٜ ال٣ىم في الىُٗم : ؤ٢امىا ٖو

في  و٢ا٫ الٗبضعي  وملا ٧ان َظا الىاصي املباع٥ مً ؤزهب ؤوصًت الدجاػ ؾمي بظل٪ ....

ى ًه٠ عابٜ به آباع لِؿذ بظل٪ ، وبٌٗ هسل ، وجؼعٕ به م٣اسي ٦شحرة : "  عخلخه َو

ى َى مً ؤزهب ؤو  ت ، ..... وصزً وطعة ، َو وعابٜ صًت الدجاػ حؿ٨ىه ٢بُلت خغب في ٢ٍغ

وما ؤًْ  ،والجخٟت ٖلى َغ١ الغ٦ب ٖلى ؤمُا٫ وهي امل٣ُاث ، صون الجخٟت بمؿاٞت 

 : ؤجها ؾمُذ الجخٟت مً ؾبب آلان بها ٖماعة ،..... 
 
وخ٩ى ال٣اضخي ُٖاى في مكاع٢ه ٢ىال

عخلت ؤبي ٖبض املجُض الؼباصي وفي .....  ،ؾُل الجخاٝ الظي اظخد٠ الدجاط ٖام زماهحن 

ولؿذ ؤصعي آلان  ،ع طل٪ ظالٟاسخي : وماػالذ الجخٟت م٣ُاث ألَل مهغ والكام ختى حٗ

 في ٢ا٫:  ٢ضًض بلضة ط٦غ زم ، ٞهاع الىاؽ ًدغمىن الُىم مً عابٜ ،ما ؾبب حٗؼعٍ 

ضًض:  املُٗاع الغوى
ُ
ً ؾب٘ الجخٟتوبحن  هابُج،  واملضًىت م٨ت بحن ٢ كٍغ   ٖو

 
 َىو  مُال

 البدغ وبحن وبِىه مجها ٌِٗكىن  هسُالث بها ، الٗغب مً ؤزالٍ ُٞه ، نٛحر خهً

ت وب.  ؤمُا٫ زمؿت ٖباؽ عضخي هللا  بًاعوي ًٖ  لؤلوؽ والخؼعط .... ٧اهذ ٢ضًض٣ٍغ

 ٞإُٞغ ختى ؤحى م٨ت . 
 
ٖجهما ٢ا٫ : بن الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم نام ختى ؤحى ٢ضًضا

 لخ٣ضص الؿُى٫ بها . 
 
 م٘ الخ٤ َالب له ٣ًا٫ الظي الخاعجي و٢ٗتوب٣ضًض وؾمُذ ٢ضًضا

ت في ط٦غ زلُو .... وفي الغخلت . املضًىت ؤَل ٢لٗت مىُٗت وزلُو : ٢ا٫ الٗبضعي  الٗبضٍع

اء مؿدبض بها  ،وماء ظاع َُب ، ولها هسل ٦شحر  ،ى قٝغ مغجٟ٘ ٖل  ،وناخبها مً الكٞغ

ى عظل نالر مدب للدجاط  هؼ٫ الغ٦ب به جل٣اَم وؤخؿً مشىاَم  بطاو  ،م٨غم لهم  ،َو

يكغح ُٞه الهضع ٧ل إلاوكغاح  ، ة و٢ض ٦ؿاٍ البهاءو وبالجملت ٞامل٩ان ٖلُه َال .....   ،ٍو

غ ؤؾباب الٗمغان  م٘ ما ًهلر بها الؼعٕ  ،مً مُاٍ ٖظبه وؤعى زهبت  ،َى ٖلُه مً جٞى

ت بالدجاعة ٢ض بلٛذ الجهاًت في الٗظوبت والخٟت آوبها  ،وؤهىإ امل٣اسي باع ٦شحرة مٍُى

ى زحر الىاعزحن .   ٞؿبدان مً ًغر لاعى ومً ٖلحها َو
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 وفي زلُو ٣ًى٫ لامام الهٟضي : 

 ٣ًى٫    ؾاث٤      ع٦بي

 ل٣ض     بلُىا      بضعب 

 ٣ٞلذ : جيء بي زلُـــو 

 والث   خحن     مىام 

 ًُى٫  ًىم  ال٣هام

 وابكغ بدؿً الخـالم
 

وقغبىا مً املاء  ، لى مً الجهاعو : ٢ا٫ هؼلىا ٖؿٟان في الؿاٖت لا  زم ط٦غ  بلضة ٖؿٟان

وقٟاء  ،ٚحر ناخبت الشٟل الىبىي ٞهي بدغ ال ًجزح  ،٢لُلت املاء  ،وبها آباع مخ٣ىت  ،ؤٖظبه 

 و٢الىا ًٖ ٖؿٟان :  ،مً ٧ل صاء به إلاوؿان ًبرح 

 ٖؿٟان  عص  وجًل٘ 

 وال ج٣ل ٢الـــــىا ٚــــــاعث

 مىه  ُٟٞه  قٟاء 

ـــــــــــــ٤ الىــبــــــــــي عواء  ٍع

الٗباؽ ؤخمض بً ٖبض الغخمً  ؤبى ال٣اضخي  ،والخل الىافي  ،ٞظًلها الؼال٫ الهافي 

 املجخض( : )الضمىاوي ب٣ىله 

 
 
 مً ؤنبُٗه ظُىقا

 والًٕغ  صعث لضًه

 ٨ُٞــــ٠ بالبـــــئر خخـــــــــى

 ؾ٣اَا  وهي    ْماء 

 و٧ان  مجها     الٛضاء

 ٚغاث ٣ٞالىا ظٟــــــــــــــــــاء

 
 
حها ٣ًى٫  ، و٢ض قغبذ مجها والخمض هلل جبر٧ا  : الكاٖغٞو

ٗت   بن  ٖؿًٟ  حؿامذ   ٞع

 وبها    بئر   الىبي   املهُٟى

   ةطاٞ
 
 ظئذ لهـــــا ٦ــــــــــً مدــــــــؿىا

  ٖلى  ٧ل     ال٣غي  
 
لذ   ٢ضعا  ٖو

 وزحر   مً   نلى  ونام    و٢غا

 ٞٗؿـــــى جدؿـــــــب مــً ؤَــــل ال٣غي 

 ٖؿٟان  بُجها  وبحن  م٨ت  حو٢ا٫ في الغوى املُٗاع : 
 
وبُجها  وبحن    ،ؿ٘  وؤعبٗىن  مُال

حها مُاٍ ٖظبه في آلاباع  ،البدغ  ٖكغة  ؤمُا٫  ت ما ههه : واملضعط  ٞو  3، وفي الغخلت الٗبضٍع

                                                           
3
خطر ان املضعط زاعط زلُو بمؿحر هه٠ ًىم  .    املضعط ٣ًا٫ له مضعط ٖشمان ، ٍو
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ى م٤ًُ بحن ظبُلحن ، وفي مىي٘ مىه بالٍ ٖلى نىعة  ٖلى هه٠ ًىم مً زلُو ، َو

 . الضعط وؤزغ ٖماعة ٢ضًمت((  

ضملخل بػؼ شُىر  ُْ َب  َـ : 1261والي حضة ؾىت غلى ًض  ػ 

 ، الغومي بًاؤخض مكاًش خغب بجهت زلُو ٣ًا٫ له  3 و٧ان في مضجه ٢ض ٖصخى ٖلُه)

 بلىٞدحن جىظه ال٨غصي ٖشمان  ،ٞإعؾل بلُه ال٨غصي ٖشمان بجماٖخه و٧ان ٦بحر الخُالت 

 
 
 بطاوبٌٗ ٖؿا٦ٍغ :  هبٌٗ زضم بلىوؤؾغ  ،طل٪ امل٩ان نى٘ للٗغبان املظ٧ىعًٍ َٗاما

م بالؿُٝى  ،م لاعػ واللخم خويٗ واهجمىا ٖلحهم هجمت  ،واقخٛلىا باأل٧ل ايغبَى

 مً َاع١  ،ٟٞٗلىا  ،الخخٝى 
 
ا زم ع٦ب ال٨غصي وظماٖخه مً خُىه وجغ٧ىا الخُام زٞى

 . 1ٞىهبذ بإٖلى الؿىع (  ،وا بغئوؾهم مكتهغة ئ ختى ظا ،و٧اهىا ؤ٢ل مً ٖكغة  ،لاهام 

 بًا الكُش /هاَا في قغخىا للىهىم ًٖ م٣خل وعصؤ٢ض جدضزذ ههىم ٖضًضة ٦ما 

  ،الغومي 
 
ظا الىو ٌٗخبر اؾخ٨ماال   َو

 
 ومً َظا الىو وؿخض٫ ٖلى ما ًلي :  ،لها   ومخمما

  لم ًظ٦غ الىو مٗجى الٗهُان  ،ٞما ٌٗجي ٖهُان  ،ش خغب ثخض مكاؤٖهُان

هُان مً ؟ ول٨ً ًبضو  ،وما امل٣هىص به    ؤنَّ ٖو
 
ًا  امغ.  و لؤل  َىا٥ ٞع

 ً ؿمُه بثخض مكاؤمً ٣ًىص الٗهُان َى  ؤنَّ بحن الىو  ،الغومي  بًاش خغب َو

هٟه بإخض املكا ظٍ ال٣بُلت ٖلحها قُش  ؤنَّ ش ٌٗجي ثٍو َىا٥ ٢بُلت ومكُست َو

ى   الغومي . بًاَو

  ٢بُلت ً  مَى
 
ى خ٣ا ضًه٠ الىو امل٩ان بجهت زلُو َو ُْ  ،مً خغب الغثِـ  ُػب 

ظا ما ًا٦ضٍ الىو ٖلى ما َى مخٗاٝع ٖلُه ٖىض ال٣باثل  ً  ؤنَّ َو زلُو مَى

ضمكُست  ُْ  مً خغب . ُػب 

                                                           
3
 ٖصخى ٖلُه : وهي في لانل زغط ًٖ َاٖخه. 
1

ش ٢بُلت خغب ، َبٗت    - َـ3430 لاولى الُبٗت مٛغبي ٖلي مدمض الدجاػ ؤٖالم،  505، م  1ه٣ال ًٖ البضعاوي ، ٞهى٫ مً جاٍع

ؼ ٖبض بً اخمض جإل٠ُ ، ظضة ًٞل في املٗضة الجىاَغ ًٖ ه٣ال ، 81 م – الشالض املجلض  . الخًغاوي  الٍٗؼ
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 ٞمً َى وما هي نٟخه ؟ ًبضو مً  ،زلُو  بلىعؾا٫ ال٨غصي ٖشمان بسُله ب

ى مٗحن مً ٢بل الؿلُان الٗشماوي  ،هه ٦بحر الخُالت ؤالىو  ؤي ٢اثض الخُالت َو

ل٣ب بال٨غصي و   ،َل َظٍ البالص ٞؿ٩اجها ٖغب ؤال٣ىم ٞلِـ مً  ٧ان ٦غصي بطاٍو

 ه ٧ان يمً ال٣ىة الٗشماهُت املخىاظضة في الدجاػ .ؤهَّ ول٨ً ٌؿخض٫ مً الىو 

  عومي ومً مٗه بُٛت الخسلو مىه  بًاالخأمغ ٖلى  بلىلجىء ال٨غصي ٖشمان، 

ىضما ًبضؤعومي و  بًاومدخىي الخُت الٛضع ب ن و ئ ن ًهى٘ َٗام للٗغبان ٖو

بحن الىو  ،ٖما٫ الؿُٝى في ع٢ابهم ب٫ الُٗام ًخم و ابدى هم ٞٗلىا ما َلب ؤجَّ ٍو

 مىه ال٨غصي ٖشمان .

 ً هؤبحن دمً الىو  لم ٌكتر٥ في ٢خا٫ ول٨ىه بٗض بجماٖت للٛضع.  هَّ

  ىضما ونل ب مً جل٪ املى٣ُت ٖو لُه الخبر جدغ٥ مً ب٧ان ًسُم في مسُم ٢ٍغ

 
 
ا ض بلىمً ونى٫ الخبر  م٩اهه زٞى ُْ م( ُػب  حَر  لُه .ب ن ُٞسغظى  )ؤَالي عابٜ ٚو

  جم حٗل٤ُ عئوؽ املٛضوع بهم ٖلى لا 
 
  ؾىاع جباَُا

 
م ٖلى اب ب٣خلهم وػَىا هخهاَع

ى   عومي . بًاٖضو لهم ٧ان ُٖٓم الكإن في ٢ىمه َو

 ٞبًان ٧ان ة  
 
ضعا ٞهظا ال ٌكٝغ ال٨غصي ٖشمان ٞهظا الٗمل  عومي طَب ُٚلت ٚو

 عاط٫ الىاؽ . ؤال بال ٣ًىم به 

ا غلى لاخضاث :  وحىص الخامُت الػثماهُت في الدجاػ   وجأجيَر

ضاص الخالُت مً ال٣ىاث       جدخٟٔ الخ٩ىمت التر٦ُت لضٖم ؾلُتها في الدجاػ باأٖل

  : 3 الخابٗت لها املؿلخت

 ٞغص( .  800ع بى افي الُ)عان مً الجىىص الىٓامُت بى افي م٨ت امل٨غمت : َ -

                                                           
3
ؼ ٖبض   .  350 – 349، م  َـ3135- م3898 ؾىت ، صولخِكً الٍٗؼ
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 ظىضي .  1400الضع٥( ؤي بمٗض٫ )َىابحر مً الًبُُت الخُالت  1

 ظىضي .  800ع مً الًبُُت املكاة : ؤي بمٗض٫ بى اَ 3

 في املضًىت املىىعة : -

 َىابحر مً الجىىص الىٓامُت .  1 

 ع مً الًبُُت الخُالت . بى اَ  3

 ع مً الًبُُت املكاة . بى اَ 3

 في الؿائف : -

 الىٓامُت .  ع مً الجىىصبى اهه٠ َ 

  في حضة : -

 ع مً الجىىص الىٓامُت . بى اهه٠ َ

 في عابغ : -

  ع مً الجىىص الىٓامُت .بى اهه٠ َ 

 : في ًيبؼ -

 ع مً الجىىص الىٓامُت . بى اهه٠ َ

لب مً لا  بنَّ  ت املغابُت في الدجاػ بالغظا٫ ًجغي ٖلى لٚا هايى٫ مض الىخضاث الٗؿ٨ٍغ

 ببىاء ؾىع ؤنضع الؿلُان ٌ  919وفي ٖام 
 
 ؾلُاهُا

 
الٗشماوي ؾلُمان ال٣اهىوي ؤمغا

 للخامُت الٗشماهُت ، مما ؤجاح 
 
ظضًض ومٗه ٢لٗت خهِىت في املضًىت املىىعة لخ٩ىن مى٢ٗا

ً ولا  ؾخ٣غاع في املضًىت ، وؤخضر طل٪ جبّضالث الٟغنت ؤمام جض٤ٞ ٖضص ٦بحر مً املهاظٍغ

هضماط بحن مجامُ٘ مسخلٟت الٗاثلُت ولا في البيُت الضًمٛغاُٞت ، بٟٗل املهاَغة  مهمت

ت . في الى٢ذ هٟؿه بضؤث الضولت الٗشماهُت حٗؼػ مً  لدك٩ل بيُت مجخمُٗت مخىٖى

ٟحن في لا بظغاءاتها إلا  ت والخىُٓمُت في املضًىت ، ٩ٞاهذ حّٗحن ٦باع املْى ظهؼة ال٣ًاثُت صاٍع
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ت مً لا  وال٣اضخي وزضام املسجض ؾخاهت ، مً بُجهم حُٗحن قُش الخغم والضًيُت والٗؿ٨ٍغ

ىاث ، وال٣اثض الٗؿ٨غي والًباٍ ، ُٞما حٗؼػ  الىبىي الظًً ٧ان ًُل٤ ٖلحهم باأٚل

. وكحر  الىظىص الٗؿ٨غي في املضًىت خُض عابُذ خامُت مالٟت مً زالر ٞغ١ في ال٣لٗت

 
 
ً مً جغ٦ُا و ا بلىَىا ؤًًا ر ٖخماص ٦شحاهدكاع اللٛت التر٦ُت ٖبر الخًىع ال٨ش٠ُ للمهاظٍغ

الضوع املازغ  بلىياٞت بمً املاؾؿاث الخىُٓمُت وال٣ًاثُت ٖلى املغاؾُم الٗشماهُت ، 

      الظي لٗبخه املضاعؽ التي جم اٞخخاخها في لاعبُت ، واػصَاع اليكاٍ الٗلمي في ال٣غن 

 الخاصي ٖكغ الهجغي.

 ؤملى ٖلى خ٩ام املضًىو في امل٣ابل ، ٞغيذ لا 
 
 مسخلٟا

 
ت الؿاب٣حن يإ الجضًضة وا٢ٗا

لاوسخاب مً الخُاة الؿُاؾُت في املضًىت املىىعة ، ٣ٞض اهخ٣ل ٦شحر مً ؤمغاء آ٫ مهىا 

ال٣غي واملؼإع ُٞما اهسٍغ بًٗهم آلازغ في جدهُل الٗلم والخجاعة ، وبهظا  بلىالخؿُيُت 

٣ٞض ؤؾض٫ الؿخاع لٟترة مً الى٢ذ ٖلى الهغإ الؿُاسخي صازل املضًىت التي هإث بىٟؿها 

م ؤجَّ  ًٖ ؾمُت جابٗت لها. ها ٧اهذ مً الىاخُت لا الهغإ ٖلى الؿلُت في م٨ت امل٨غمت ، ٚع

ض بً 3040ول٨ً الهغإ ٖلى بماعة م٨ت امل٨غمت ججضص ٖام  ٠ ٍػ َـ خُض لجإ الكٍغ

 للىهغة ٖلى مىاٞؿه  بلىاملضًىت وبٗض مً َىا٥ بغؾالت  بلىمدؿً 
 
والي مهغ َلبا

ُٖان في م٨ت امل٨غمت ، ٞبٗض الكٍغ٠ هامي ، الظي خٓي بم٩اهت مغمى٢ت لضي الٗلماء ولا 

إلاماعة ، ٦ما زغط مً املضًىت بٌٗ  بلىٖاصجه اوالي مهغ زالزت آالٝ ظىضي لىهغجه و 

ض ، وجم٨ً مً ٖؼ٫ الكٍغ٠ هامي ًٖ بماعة م٨ت وجىه ً للكٍغ٠ ٍػ ِب هٟؿه املىانٍغ

 ٖلحها
 
ض  ؤمحرا ً له ، ٣ٞام  بلى. و٢ض ؤخؿً الكٍغ٠ ٍػ ؤَل املضًىت وبسانت املىانٍغ

ت و٢اهىهُت ، ٦ما حٗؼػ في ٖهضٍ الهضوء ولا ببةنالخاث  . زم  ؾخ٣غاع في املضًىت املىىعةصاٍع

 له في املضًىت املىىعة الظي لم3077ه الكٍغ٠ ؾٗض ٖام بىاجىلى مً بٗضٍ 
 
ّحن هاثبا  َـ ، ٖو

 لضي ؾ٩اجها الظًً لجاًدؿً 
 
 واؾٗا

 
 بلىي مخىاجغة و اا في ق٩و ا صاعتها ، مما ؤزاع سخُا

َالي ومً يإ لا ؤو الؿلُان الٗشماوي ًبلٛىهه ما خضر ٖلى ًض الىاثب مً جضَىع في 

 صاعة قاون املضًىت ، ٣ٞام بٗؼله وبٖخ٣اله.بؾىء في 



 الحجاز في المصادر والوثائق التاريخية ما قبل اإلدالم إلى وقتنا الحاضر   ُزَبْيد

 

  

 036 
 

دبحن ام ؤنَّ  ٍو ل خؿم في الهغاٖاث الضاثغة في الضولت الٗشماهُت ؤنبدذ ٢ىة جىاػن ٖو

مغظُٗت ٖلُا لضي الؿ٩ان الظًً وظضوا ٞحها مهضع  بلى، ٣ٞض جدّىلذ  مى٣ُت الدجاػ

اًت وخماًت بػاء ما ٌؿخجض مً ايُغاباث ؾُاؾُت ، ٖلى ؤن ؾلُت لا  قغاٝ املباقغة ٖع

م ما ٌٗتريها مً ازخالالث مخ٣ُٗت هدُجت بْلذ مىعص جىا٤ٞ و  ظمإ بحن الؿ٩ان ، ٚع

البِذ الهاقمي . في مشل َظٍ الخاالث ، ٧اهذ الضولت  ؤبىاءالخىاٞـ ٖلى الؿلُت بحن 

اصة لامىع  ههابها ، ٦ما خضر في مك٩لت هاثب املضًىت  بلىالٗشماهُت ج٣ىم بالخضزل إٖل

 لؿلُت قٍغ٠ م٨ت
 
 ما ًخم  خحن ٢امذ بٗؼله وجىلُت آزغ م٩اهه ، والظي ٧ان جابٗا

 
البا . ٚو

٠  ؤبىاءزخُاع الىاثب مً ا خض الخٗاعى  بلىػاث و اؤ٢اعبه ، و٢ض ج٣٘ بٌٗ الخج ؤو الكٍغ

َـ خُض ؤ٢ضم عظا٫ 3090صاعة الٗشماهُت ، ٦ما خضر ٖام بحن الؿلُت املدلُت وإلا 

ه ٢ام بكخم هَّ ؤالخامُت الٗشماهُت في املضًىت املىىعة ٖلى ٢خل هاثب الكٍغ٠ ٞحها بذجت 

هضلٗذ اجم جضاع٥ املك٩لت ُٞما بٗض ، وفي ال٣غن الخاصي ٖكغ  الخلُٟت الٗشماوي ، ول٨ً

نضاماث م٘ ؤٞساط مً ٢بُلت خغب في مىؾم الغظبُت َظا ما جدضزىا ٖىه ٖىض حٗل٣ُىا 

غة ٚمغث املضًىت املىىعة  ٖلى الىهىم ، و٢ض جؼامىذ جل٪ الخىاصر م٘ َُى٫ ؤمُاع ٍٚؼ

خُاء الؿ٨ىُت لا  بلىٕع وونلذ ؾُى٫ ٖاعمت حؿببذ في بٚغا١ املؼا بلىخُىظا٥ وؤصث 

 ختى زصخي ٖلحها مً الخغاب.

َـ ، خُض ٦ثرث الهضاماث املؿلخت ،  3384يُغاباث بهىعة زُحرة ٖام وججضصث لا 

يإ ٣ٞامىا بمهاظمت و يُغاب لا اوجؼاًضث الٟتن بحن ٖؿا٦غ ال٣لٗت ، واؾخٛل بىى ٖلي 

ػصاص الٟؿاص ايُغاباث و رث لا املضًىت واؾترصاص مىا٢ٗهم التي زؿغوَا في الؿاب٤ ، ٨ٞث

ت ًضعى خؿً ا. في ًٚىن طل٪  في الجهاػ إلاصاعي  ٠ نٛحر في الٟغ٢ت الٗؿ٨ٍغ هبري مْى

ٟحن والًباٍ ، الظًً بى ا٧ ؾخىلىا اؽ لخدٍغٌ الؿ٩ان يض املٟؿضًً مً ٦باع املْى

ٖلى شخىاث الخبىب املغؾلت للمضًىت ، ٞإقٗل بظل٪ خماؾت الٗامت الظًً ٢امىا 

 خىلها ، زم 
 
 ٧امال

 
ا وؤزغظىا مً ٞحها مً ابالخجم٘ خى٫ ال٣لٗت ويغبىا َى٢ا ٢خدمَى
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ؽ بٗض بى اهخ٣مىا مً خؿً ٧ب، ل٨ً ٖؿا٦غ ال٣لٗت  املخىعَحن في ٖملُت شخىاث الخبىب

 ٚخُاله.امضة و٢امىا ب

لذ لا  ث في َضوئها واقخضاصَا ، و٢ض لٗب ٢اصة الٟغ١ و ايإ املًُغبت جخٟو ْو

 في 
 
 مدىعٍا

 
ت املخىاٞؿحن ٖلى الىٟىط صوعا  ْن ؤزخال٫ لامً ، ول٨ً ما ا ؤوؾخ٣غاع االٗؿ٨ٍغ

 حهضص هٟىطَم ٞةجَّ ٌكٗغ ال٣اصة بإجَّ 
 
 ظماُٖا

 
هم ٧اهىا ًدىاؾىن زالٞاتهم هم ًىاظهىن زُغا

 ُغ مكتر٥ ، ؾُما جل٪ لا مً ؤظل مىاظهت ز
 
زُاع الىاعصة مً زاعط املضًىت ، وجدضًضا

٠ ؾغوع خا٦م م٨ت امل٨غمت في مً لا  ً ؤو ٖغاب. ول٨ً الكٍغ
ّ
ازغ ال٣غن الشاوي ٖكغ جم٨

ت و٢بٌ ٖلى ٖضص مجهم وسججهم في م٨ت  مً بيٗاٝ قى٦ت ٢اصة الٟغ١ الٗؿ٨ٍغ

اص بلحها الهضوء والؿ٨ُىت  اقذ ال٣ٗض لا ٞاؾتراخذ املضًىت مجهم ٖو ٫ مً ال٣غن و ، ٖو

مإهِىت.  الشالض ٖكغ الهجغي في ؤمً َو

:  وفي ٖهض الؿلُان ٖبض الخمُض الشاوي قهضث املضًىت املىىعة جُّىعاث َامت ٧ان مً بُجها

ؾخيبى٫ واملضًىت ب، والخِ البرقي بحن  َـ( 3138ٖام )بوكاء مدُت لاجهاالث الؿل٨ُت 

ومدُت ال٨هغباء الٗام والخِ الخضًضي الدجاػي ال٣اصم مً اؾخاهبى٫ و٧ان ًمغ ببالص 

ً بإٖضاص ٦بحرة ، ٦ما   ٣ٞض ؾّهل ونى٫ الؼاثٍغ
 
 ٦بحرا

 
الكام ، و٢ض ؤخضر طل٪ حُٛحرا

ت ، وجىاٞض املهاظغون مً ؤهداء الٗالم إلاؾالمي ٞخًا٠ٖ ٖضص  وكُذ الخغ٦ت الخجاٍع

ؾخ٣لذ املضًىت ازماهحن ؤل٠ وؿمت و  بلى٣ٖض واخض ٖضة ؤيٗاٝ ، وونل  الؿ٩ان في

 ًٖ م٨ت وؤنبدذ جابٗت الؾخاهبى٫ مباقغة ، ٦ما 
 
ا ػصَغ اليكاٍ الٗلمي و٦ثرث ابصاٍع

 
 
َـ ول٨جها 3110جإؾِـ الجامٗت إلاؾالمُت ٖام  بلىخل٣اث الضعؽ والظي ؤصي الخ٣ا

يإ الضازلُت في و ٨ٖؿذ هٟؿها ٖلى لا  لى التيو حُٗلذ بؿبب ْٝغ الخغب الٗاملُت لا 

  ؾخ٣غاع يُغاباث ٖضًضة خغمذ الؿ٩ان مً وٗمت لا ااملضًىت املىىعة خُض و٢ٗذ 

، و٧ان الؿ٩ان ٢ض زاعوا ٖلى مداٞٔ املضًىت ٖلي مغمدحن الظي اتهمىٍ بال٣ؿىة  ولامً

ملداٞٔ ٖؼله ًٖ مىهبه ، زم ؤ٣ٖب طل٪ جمغص آزغ ٖلى ا بلىصاعة ، مما ؤصي وؾىء إلا 

ًذ لاؾخجابت ملُالب لا الجضًض ٖشمان باقا، ٚحر ؤن إلا  َالي بٗؼ٫ صاعة الٗشماهُت ٞع
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 مً ؤُٖان ؤَل املضًىت في سجً امداٞٔ املضًىت، و٢امذ ب
 
ٖخ٣ا٫ ؤ٦ثر مً زماهحن شخها

بالُاث٠ ملضة ٖضة ؤقهغ مً ؤظل ال٣ًاء ٖلى الخمغص وعٍشما حؿخُٗض الؿُُغة ٖلى 

 لامىع في املضًىت.

ىعص الغخالت صولدكحن ؤنَّ  ٤ الؿلُاوي ًمغ بٗضة مغاخل  ٍو ؤن ٣ًى٫ عابٜ بلضة ٚحر  بلىالٍُغ

٤ بحن خٞغس ى ٦بحرة ج٣٘ ٖلى بٗض هد  ملى٢ٗها في ٣ٖضة ٍَغ
 
ا ازىحن مً ؾاخل البدغ . هٓغا

 للكٛب والخمغص بحن الغخل  ،م٨ت واملضًىت املىىعة 
 
 لىظىص ؤ٦ثر البضو مُال

 
م  ،وهٓغا وؤ٦ثَر

 ل٣ىاٞل الدجاط 
 
 وؾلبا

 
حٗل٤ الؿلُاث التر٦ُت ٖلحها ؤَمُت زانت وجدخٟٔ َىا  ،حٗضًا

 وفي بى اٖلى الضوام بىه٠ َ
 
٣ى٫ ؤًًا ع مً ال٣ىاث املؿلخت املغابُت في ٢لٗت زانت ٍو

 مبيُت مً الُىب لا  336وؿمت  169َظٍ البلضة 
 
زىاء جدغ٥ ٢ىاٞل الدجاط ازًغ . بِخا

لب باملاوهت . وفي البلضة ؾب٘ آباع طاث ماء  غ ظاص٧اهت جخ 60َاء ًٟخدىن َىا ػ  ٖلى لٚا

 ما 
 
ا ج امل٣امت زاعط البلضة ،مالر هٖى . ال٣ىاٞل التي  ولظا ٌؿخ٣ىن املاء ٖاصة مً الههاٍع

حٗبر عابٜ جخى٠٢ ٖاصة في زاعظها مً الجاهب الكمالي والٛغبي ج٣٘ بله٤ البلضة مؼإع 

  . 3 قاؾٗت مً الىسُل

 عؾٌى شٍغف مىت ىصة غ
ً
 مؿغوصا

ً
 عابغ ما بين ػغبانالمً مػغوبا

 : ومؿخىعة

وملا ٧ان ًىم لاخض ): ومٟاصٍ َـ  3311للؿىجاعي املخىفي وعص َظا الخبر في مىاثذ ال٨غم 

ولظا ؾمي  ، تو٧ان بٗهض وعوصٍ ًىم ٖٞغ ،وعص هجاب الجبل  ،الغاب٘ ٖكغ مً طي الدجت 

 وؤزبر ؤن الٗغب جهبخه ما بحن عابٜ ومؿخىعة  ،هجاب الجبل 
 
 مجهىبا

 
 ،ٞجاء م٨ت عظال

غصٍو  ،ويغبٍى  ،عا١ و وما مٗه مً لا  ،وؤزظث ها٢خه   . 1 (ٞجاء ٖلى َظٍ الخالت ،َو

                                                           
3
 .  368، م  الؿاب٤ املغظ٘ هٟـ 
1

اث ظامٗت ام ال٣غي ، جد٤ُ٣ ص. ظمُل ٖبضهللا مدمض املهغي  الؿىجاعي  الضًً جاطلٗلي  ال٨غم مىاثذ  م  3998ٌ/  3439، مُبٖى

 ، الجؼء لاو٫ .
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 املضًىت املىىعة :   ئلىالشٍغف ًؿلب عفلت غغبان خغب في عابغ للىضٌى 

 ما ههه : 
 
٣ى٫ املاعر ؤًًا ٞىضي ؤٞلما ٧ان ًىم ٚغة مدغم الخغام : ؾاٞغ ًىؾ٠ )ٍو

 الكُش /ومجها ٖحن  ،عابٜ  بلىومكىا صخبخه  ،ٖبض الغخمً  الكُش /و٦ظل٪  ،بالهضًت 

 ٤ ٤ الٍُغ  مً ٖغبان خغب ألظل ٞع
 
اعة الىبي نلى هللا ٖلُه  ،ٖبض الغخمً عظال و٢هض ٍػ

٤ ال٣اخت  ،وؾلم  وصزل املضًىت املىىعة نبذ ًىم  ،واو٠ُٗ ٖلى صعب ع٧ىبه  ،وؤزظ ٍَغ

 ،ونبذ ًىم الشالض صزلها  ،املضًىت املىىعة في ًىمحن  بلىالجمٗت . ٩ٞان مكُه مً عابٜ 

  .3 (ووظض الخاط بها

ضمشاًش كبائل  ُْ َب باٌػىن اًضًىىن بالىالء  ػ  ؼ ؾىت ٍو مللً غبضالػٍؼ

 : 2 َـ1343

ؼ٣ًى٫   :وملخ٣اتها هجض وؾلُىت الدجاػ ممل٨ت اعق٠ُفي ٦خابه  الِٗسخى مدمض ٖبضالٍٗؼ

ض٢ضم مً ٢بُلت " ُْ عثِؿها واملخ٣ضم ٞحها نالر بً ٖبض هللا بً ٖؿم ومً بجي ٖمغ  ُػب 

٫ بً ٖؿم ب٨ٟالت ٢ىمه مً ٢بُلت و ولاقغاٝ ٖبض هللا بً ماضخي وواعص بً بىظ ٞخٗهض لا 

ض ُْ  بلىملٛغبي امل٣ُمحن يمً الخضوص املٗغوٞت ٢بله مً اه٣ُإ خضوص الصخاٝ نمض ا ُػب 

 ومً الكغ١ مً نمض املٛغبي  بلىعابٜ ومً الكما٫ مى٢٘ املظ٧ىع 
 
خضوص  بلىعابٜ ؤًًا

ؾىض ًٖ بجي ٖمغ ولاقغاٝ  بًابً ماضخي و االبدغ وحٗهض آلازغان  بلىؾلُم ومً الٛغب 

الظًً َم يمً الخضوص آلاجُت مً الجىىب الخغة الجهُمُت التي بُجهم وبحن الخؿحن وصعب 

ت ومً الكغ١ صعب الؼاثغ الظي ًٟهل الجهُمُت والجابغي ومً الكما٫ مً مى٠٢  الٍٛؼ

ض حٗهض ٧ل مجهم يمً خضوصٍ املُٗىت ٢و  ،البدغ  بلىبً خماصي املدُُت ومً الٛغب و 

ٖابغ ؾبُل وؤن ًاصوا  ؤو حٗضي ٖلى الدجاط  ؤو ٖلى ؤن ًمى٘ ٧ل مُٗب ٞحها مً ؾغ٢ت 

ا ٖلى الىظه املكغوٕ وؤن لِـ  حَر الؼ٧اة مً ظمُ٘ لامىا٫ املبظوعاث وإلابل والٛىم ٚو

م بال ما جًٟل به ٖلحهم  لهم م٣ابل طل٪ شخيء مً الخ٣ى١ ٖلى الدجاط وال ٖلى ٚحَر

اًاٍ وؤجهم مؿاولىن ًٖ  ؼ م٣ابل زضماتهم ٖلى ظاعي ٖاصجه م٘ ٦باع ٖع إلامام ٖبض الٍٗؼ

                                                           
3

اث ، الؿىجاعي  الضًً جاط لٗلي ال٨غم مىاثذ   م 3998/ ٌ 3439 املهغي  مدمض ٖبضهللا ظمُل. ص جد٤ُ٣ ، ال٣غي  ام ظامٗت مُبٖى

 .  501- 501  م ، لاو٫  الجؼء ،
1
ؼ   .18، م  3َـ ، ٍ  3146 –ٌ  3141، اعق٠ُ ممل٨ت الدجاػ وؾلُىت هجض وملخ٣اتها مً   ىالِٗسخ مدمض ٖبضالٍٗؼ
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ما ٣ً٘ في خضوصَم مً املدظوعاث ختى لى و٢٘ مً ٚحر ؤَل ٢بُلتهم الظًً ًضزلىن في  ٧ل

م  م ٞهم امل٩لٟىن بمى٘ ٧ل اٖخضاء ٣ً٘ في صًاَع و٢ض ؤُٖاَم إلامام ٖهض  ،خضوص صًاَع

حن لا  هللا ومُشا٢ه وؤنَّ  لحهم ما ٖلحهم ٖلى الكَغ لحن ؤن ٣ًىمىا و لهم ما للمؿلمحن ٖو

٪ ٖلى ٖضو املؿلمحن  ،بم٣خطخى حٗهضَم َظا  والشاوي ؤن ًخٗايضوا م٘ بؾماُٖل بً مبحًر

م  خغب   مً  حَر بكٍغ مً قغوٍ َظا الٗهض ٞخ٩ىن طمت املؿلمحن مجهم  اؤزلى  ةطاٞ ،ٚو

ئت  ىا 3141ظماصي الشاهُت ؾىت  30قهضوا ٖلى ؤهٟؿهم في ؤو  بٍغ             ٢ىمهم  بلىَـ زم اههٞغ

ً ً ومىظٍع  ."مبكٍغ

ضة  ضم اللغي جظهغ كبائل أحٍغ ُْ َب ؼ غام  ػ  في مباٌػت امللً غبض الػٍؼ

 َـ :1343
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ض ضقُش  ٞو ُْ ؼ  ُػب  وعثِؿها واملخ٣ضم ٞحها نالر بً ٖبض هللا بً ٖؿم ٖلى املل٪ ٖبض الٍٗؼ

ً ظماٖخه امل٣ُمحن يمً الخضوص املٗغوٞت مً ؤه٣ُإ  و٢ضم الىالء والُاٖت ٖىه ٖو

 عابٜ .  بلىخضوص الصخاٝ 

ضة ؤم ال٣غي وؿخض٫ مجهما ٖلى ما ًلي :   مً الىو املظ٧ىع ؤٖالٍ والىو الىاعص في ظٍغ

ضة ام ال٣غي وناصعة ًٖ الضولت الؿٗىصًت  .3 الىو وز٣ُت عؾمُت وعصث في ظٍغ

 ٌ. 3141ٖام 

ؼ ٢بل ٦ٟالت  .1 ٢بُلت ٢ىمه مً ًٖ ابً ٖؿم ولؼم ٌٗخبر الىو ان املل٪ ٖبضالٍٗؼ

ض ُْ  . ُػب 

ضمً ٦ٟالت ولؼم  قُش اؾدشجى ٢بُلت الصخاٝ   .1 ُْ / نالر بً ٖبضهللا بً ٖؿم  ُػب 

 ٞهي زاعط ؾلُخه و٦ٟالخه .، 

بضؤ بٗض الصخاٝ  اه٣ُإ ؾلُت ابً ٖؿم ٖىض خضوص الصخاٝ بحنالىو  .4 ٍو

 ٖىض عابٜ .

٢بُلت الصخاٝ خؿب الىو الىاعص واملظ٧ىع ؤٖالٍ ال جسً٘ لؿلُت قُش   .5

ضقمل  ُْ هم ملكُست قمل ٢ض ٌٗىص  ُػب  ضؾبب ٖضم زًٖى ُْ بلى ٧ىجهم ؤجهم  ُػب 

ضلِؿىا مً  ُْ  .الُماهُت   ػبُضالُمً بل َم مً  ُػب 

ضكبائل  ُْ َب ض( حشترن في الجِش الؿػىصي ػ    ٌ:1352ؾىت  )املجاٍع

ً ظِل ٦بحر   ؼ بً ٖبض الغخمً آ٫ ؾٗىص عخمه هللا بخ٩ٍى ؤمغ الؿلُان املل٪ ٖبض الٍٗؼ

ؾخاط / ٖبض هللا ماَغ و٢ض ط٦غ لا  ،م٩ىن مً بٌٗ ٢باثل خغب للمكاع٦ت في خغب الُمً 

٪ بٌٗ ممً قاع٧ىا في خغب الُمً و٧ان مً يمً  ٪ الٛاهمي في ٦خابه آ٫ مبحًر بً مبحًر

٪ ٣٦اثض َاالء الٟغؾان مدؿً بً ب لىاء ٢بُلت خغب ببلضة عابٜ لؾماُٖل بً مبحًر

 ٪ ُُت بً خؿحن بً مبحًر وخمُض بً مدمض بً خمُض الٛاهمي ومدمض ٖلي بً  ،ٖو

ىاى بً ٖىى بً قامي  ال٣اًضي( وخؿحن بً ًاؾحن وبغ٦ه املىلض )خؿً بً خمضي ٖو

بض هللا نٛحر وخمضان  بض الٛجي بً خامض الٛاهمي ؤبى ٖو وبؾماُٖل بً  خمغاء الٛاهمي ٖو

الر  بُُدان بً ٞغخان و ظغاصٍ الجٛشمي وخمُض بً ٖىصٍ الظعوي  ؤبىؤخمض املٛغبي ٞو
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. وظبران بً بغ٧ي بً قامي 3ال٣غا٢غة  ؤبىاءاملٗبضي ونالر بً خمُض الخمِسخي وبٌٗ 

ضال ومباع٥ بً بغ٧ي بً قامي ال٣اًضي وبغا٥ بً بغ٧ي بً قامي ُْ ُُت بً مدِؿً ُؼب  ي ٖو

ضؾُٗض الىاٞعي البً خؿً بً  ُْ ضي  ومؿٗىص بً زىُٟـ بً مؿٗىص الىاٞعي الُؼب  ُْ ي ُؼب 

ضوعاقض بً هدُٟه بً مؿٗىص الىاٞعي ال ُْ جي بً مشجي الىاٞعيُؼب  لي بً زٍى ضال 1 ي ٖو ُْ ي ُؼب 

امغ ٖمحٍر الىجاعي  غشخي ومضًسل بً جخِل الىجاعي ٖو لي بً ؾ٣ُان الٍُى ٍى ٖو

غشخي وؾاٞغ ب الي وببغاَُم بً ٖىظا الٍُى ً ٖاًٌ الىدُلي ومصخو ال٣ؼاٍ الخمُضي ٚو

الي بً م٣بل الىدُلي  ظ٦غ  1بً َغؾه الخمُضي ٚو ٖبض الخال٤ بً ٖؿم ًٖ  الكُش /ٍو

ض ؤبىاءوالضٍ بٌٗ  ُْ م عباح  الكُش /مً بلضة زلُو جدذ ٢ُاصة  ُػب  نالر بً ٖؿم َو

 4مىهىع الهُٗضيخامض بً املغامخي ومدمض الخمحري وعاجر اللبضي ومغقىص البالصي و 

ابض بً ٖبضهللا بً ناص١ الهُٗضبً مدمض وظابغ بً ظبران  ي وخمضي بً ٢ىإ ٖو

مغان الهُٗضي  ُُت بً ُٚض البالصي ٖو مغي الُُاعي وماو٘ الٗضواوي ٖو خغصوب  ؤبىٖو

ىاًت هللا الهبخي ومباع٥ بً صخُٟه املؼعوعي ومدمض بً خمُضان اللبضي  الهبخي ٖو

مُِ املؼمىمي  وخماصي بً ٖابض بً خُضع  بض هللا  5الهىضي ومدمض بً ٍٖغ مؿٟغ  بًٖو

م الجضٖاوي  بًوخمُض  6 الجضٖاوي ٖٝى الجضٖاوي  ونالر  بً   ؤبى ؾاٖض بً ؾُٗض و ٦ٍغ

م .  ومً  ٧اٞت  ٢باثل   حَر ٪  الجضٖاوي  ٚو ضبٍغ ُْ ت ؤؾمائهم. بلىالتي  لم هخىنل   ُػب   مٗٞغ

 

                                                           
3
٪ بً ماَغ هللا ٖبض  ٪ آ٫ ، الٛاهمي مبحًر  . 107م مبحًر
1
ت في بمجزله ، الىاٞعي حجغ بً خامض الكُش / م٘ م٣ابلت   .  َـ3416 ٖام مؿخىعة ٢ٍغ
1
ل بً نالر مدمض الكُش / م٘ م٣ابلت  ضال قَى ُْ  . بذجغ بمجزله ، يُؼب 
4
ش    ٌ  37/04/3418م٣ابلت م٘ الكُش / ٖبُضهللا بً ٖبُض الهُٗضي في مجز٫ لاؾخاط مدمض ٖلي بً مدمض ؾُٗض الهُٗضي جاٍع
5
 .   َـ13/33/3416 ٖام بسلُو مجزله في ٖؿم ببً ببغاَُم بً الخال٤ ٖبض/ الكُش  م٘ م٣ابلت 
6

 املىا٤ٞ لازىحن ًىم  بظَبان ،  الجضٖاوي خماصي بً الخمُض ٖبض الكُش /و  الجضٖاوي الخمُض ٖبض بً ٖاَي الكُش / م٘ م٣ابلت 

 . َـ4/1/3417
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 الثامًالفطل 

سُت الىجائم ض لبُلتب الخاضت الخاٍع ُْ َب  .ػ 
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 :الىجُلت 

ش إلاوؿاوي . ألنَّ  ذؤمت لِؿ الخًاعة لانُلت  لها خًاعة ج٩ىن جائهت في زًم الخاٍع

 
 
 بالخُىع والخجضًض ومتى  ج٨ؿب لامم ز٣ت في الىٟـ واٖخضاصا

 
بخٗضث ابالصخهُت ووزى٢ا

سها و  ت ٞؿٝى جىجغ بلامت ًٖ جاٍع الظوبان في الخًاعاث  بلىعثها وؤنالتها الخًاٍع

٣ت حؿخمض ٢ىة مً جغاثها في جإؾِـ البىاء الخًاعي املٗانغ الظي  الٗاملُت ألن لامت الٍٗغ

همخه واؾخٟاصث مً  بطاولً حؿخُٟض لامت مً جغاثها بال  ،إلابضإ  بلىًضٞٗها  صعؾخه ٞو

خه ومٗانغجه  غ والخجضًض قٍغ  ،خٍُى ؤن ج٣ىم ألن الترار لانُل زحر  ٖىن ٖلى الخٍُى

 لامت بىٟؿها في جى٣ُذ َظا الترار . 

بن الباخض لُداع ؤمام جُىع الترار الٗلمي ٖىضما ٣ًغؤ بٌٗ املالٟاث ومً خؿً   

اث والىزاث٤  ْن ؤالخٔ  ٠٨ٖ بٌٗ الباخشحن ٖلى جد٤ُ٣ وظم٘ ظاهب مً املسَُى

لى عؤؾهم ؾٗاصة الض٦خىع الي سُت في مسخل٠ الٟىىن والٗلىم وآلاصاب ٖو ؿابت ٞاًؼ الخاٍع

 ال ًسً٘ للخيؿ٤ُ والخىُٓم ٖلى املؿخىي  ؤنَّ ٚحر  ،مىسخى البضعاوي  بً
 
الٗمل ماػا٫ ٞغصًا

لى الظًً ًمخل٩ىن الىزاث٤ ب٨مُاث َاثلت  ،املُلىب واملإمى٫  ن ًداٞٓىا ٖلحها ؤٖو

ىبت ألن   ًٖ آلاٞاث الُبُُٗت ٧الضوصة ولاعيت والَغ
 
بٟهغؾتها ونُاهتها وخٟٓها بُٗضا

اجه و ظم٘  ا وجهي٠ُ مدخٍى حَر اث ٚو  تزًاٖه للٟهغؾبالترار مً وزاث٤ ومسَُى

     وبًجاص آلاالث الجضًضة لخٟٓه والٗىاًت به حؿهل ٖلى الباخض والضاعؽ املهاٖب التي 

 ًال٢حها الُىم . 

ظٍ الىزاث٤ اوحٗخبر الىز٣ُت هي املهضع الخي التي ٌٗخمض ٖلحها الباخض في بزغ  ط بدشه َو

ضا َىا جخدضر ًٖ ٢بلُت عصهاَؤو التي  ُْ سُت والهضٝ  ُػب  الخغبُت في قتى مٗلىماتها الخاٍع

 ؤو الظي حكمله َظٍ الىزاث٤ ؤجها طاث مٗلىماث ناص٢ت ؾىاء ٧اهذ في الجاهب الؿُاسخي 

           الش٣افي وؤن مٗٓم َظٍ الىزاث٤ جخدضر بلهجت الؼمً الظي ٦خبذ ؤو لاظخماعي 

 ُٞه الىز٣ُت  . 
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 ه
 
 :  أو الدجج الشغغُت   الىجائماب خ

غ في ٧اجب  ٤  ،بظاصة ال٣غاءة وال٨خابت لىز٣ُت اًجب ؤن ًخٞى ظان لامغان ًخمان ًٖ ٍَغ َو

و٧ان الخٗلم في ما مطخى مً الؼمً ٢بل بىاء املضاعؽ ًخم في ال٨خاجِب ؤو الجىام٘  ،الخٗلم 

مً ال٣غاءة وال٨خابت وبٗض ؤن ًخم٨ً  ،و٧ان طل٪ ًخم ٖلى ًض مدٟٓي ال٣غآن  ،واملؿاظض 

ً واليسخ ٖىضما ج٩ىن َىا٥ الخاظت بلُه  ، ومً َظٍ الخاظاث  ،٢ض ٣ًىم بٗمل الخضٍو

غ ال٣ٗىص التي بها ًخم يمان الخ٣ى١ و  ً املٗامالث وجدٍغ زباث لاخضار بوالًغوعاث جضٍو

ا . حَر وال٩اجب شخو مخٗلم مضع٥ لؤلمغ الظي ٣ًىم به ًٖ وعي وبصعا٥   واملباٌٗاث ٚو

ألجها جترجب ٖلحها بلتزاماث وخ٣ى١ ملً  ،لاًام والؿىحن  هخاثج ٖمله ؾدب٣ى ٖلى مغ نأل 

ىض  ،محن و٧ان الىاؽ ًلجاون الى ٧اجب الىز٣ُت لا  ،وعص ط٦ٍغ في الىز٣ُت  ؾدُٟاء بٖو

زم ًى٢٘  ،ٞخٗغى ٖلى املٗىُحن بها ل٣غاثتها والخى٢ُ٘ ٖلحها  ،الىز٣ُت بال٩امل مً ال٨خابت 

ظًلها ال٣اضخي في بٌٗ لاخُان. الكهىص ٖلحها ً باملجلـ ٍو  مً الخايٍغ

 
 
غ الىز٣ُت  ؤما ال٩اجب ُٞٗمل مإظىعا و٢ض ٣ًىم قُش ال٣بُلت بىي٘  ،م٣ابل ٦خابت وجدٍغ

غ مٗامالجه  ٗخبر ٧اجم ؤؾغاٍع ختى لى ٧ان الكُش هٟؿه  ،٧اجب زام له ٣ًىم بخدٍغ َو

 ٖلى ال٣غاءة وال٨خابت 
 
بل َى ًملي ٖلى ال٩اجب ما  ،والكُش ال ًمتهً مهىت ال٨خابت  ،٢اصعا

 ٨ًخب .

ىا٥ ال٨شحر مً ال٨خبت الظًً ًخجىلىن بحن الهجغ وال٣غي  ٗغيىن زضماتهم م٣ابل  ،َو َو

غ . ،ؤو ًخم لاعؾا٫ في َلبهم  ،آظغ   ً والخدٍغ ٣ىمىا بٗملهم في الخضٍو   لُدًغوا ٍو

غ ٧اهذ ٢ضًما   ٞحها ًىي٘ نٛحر بهاء وهي ، مدبرة ًٖٖباعة  وؤصواث ال٨خابت والخدٍغ

 شجغ مً ًججى الظي" الُلر" نمٜ مً مؿخسغط ؾاثل ًٖ ٖباعة ٧ان الظي الخبر،

ى" الُلر" لبان" حكبه ماصة َو
ّ
هحر املاء في ًظاب زمَّ  ومً ،"ال ؿخسضم  ، ؤؾىص لىهه ٍو َو

٨خب به ٖلى الىع١ البرصي الظي ًضوم مئاث الؿىحن . ولضي  ،٢هب مبراة لل٣لم  ٍو

 وهي ال ،الباخض ال٨شحر مجها وهي وزاث٤ ٢ضًمت وعزتها ًٖ ؤظضاي ٦خبذ ٖلى طل٪ الىع١ 

 مً ال٨ىىػ  ،ػالذ بدالت ظُضة 
 
ا ٦جزا      سغ بها .خوؤٞؤٖتز وؤها  ،شمً بال ج٣ضع  وؤها ؤٖخبَر
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   واملت  شيلها : ضىعة  حجت هىع الىجُلت 
 

اب ووكف بىاصي الفغع  : مىغىغها ، (1) عكم الىجُلت َو

 ىالغوجٌى وطَبان وال

سها    :   َـ1113 جاٍع

ا  :   مىخبت املإلف . مطضَع

 :هظ الىجُلت

 الخمض هلل وخضٍ 

مؿاٖض الجضٖاوي ٖلى  ببًحجه و٢ُٟه عبُ٘ 

ُٖاله وبيخه اَلب لها مضة خُاتها ولى٠٢ 

حر  بىاصي الٟٕغ مً هسل ومضع ونىىان وزماع ٚو

مً مضع  مامل٪٠٢ بىاصي زى٫ ظمُ٘ ؤو مشمغ و 

٠٢ بىاصي ال٣ىال وهي بالص وخضٍ ولها خضوص ؤو و 

حٗٝغ بها ٖىض حٛحر الؼمان ًدضَا مً الُمً 

دضَا مً مكغ١  طوي مؿٗىص البُاهُه ٍو

دضَا مً الكام الجمىضوبُت  الٗباصلت ٍو

دضَا مً  ٚغب اَل املل٪ طوي عبُ٘ والخ٤  ٍو

بىاصي طَبان وهي  اعبُُٗهٖلى الى٠٢ 

هانٟخحن هانٟه مل٪ وهانٟه و٠٢ ٖلى ما 

ج٣ضم مً الى٢ُٟه والىانٟه اململ٨ُت ٖلى 

٣ل  م اعبٗه ؾ٠ُ ٖو ٣ا٫  وبغاَُملُٗاله َو ٖو
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الىاْغ ٖلى الى٠٢ له  طال٪اعبإ وهي ٢ؿمها في خُاجه بُجهم ٧لً خ٤ بما َى له وبٗض 

زضامه الٟٕغ وال٣ىال وزى٫ له الٗكغ مً ال٣له وله زضامه ٖلى طَبان اعب٘ وو٠٢ عبُ٘ 

٤ الى٠٢ ٞمً بضله بٗض  ه ملٗىن مٛحٍر وخ٤ ٍَغ ٖلى مملى٦خه ملٗىن باجٗه ملٗىن قاٍع

لظًً ًبضلىهه ان هللا ؾمُ٘ ٖلُم والغبُٗه بىاصي طَبان لها ما ؾمٗه ٞاهما ازمه ٖلى ا

دضَا مً  ًدضَاا اػمانخضوص حٗٝغ بها ٖىض حٛحر  البرا٢ه  اقغ١ مً الُمً ًٞاَا ٍو

دضَا مً الكام  دضَا مً الٛغب ُُٖت هللا  انمضولبرا٢ه ٞحها ٍو ؾٗىص بكهاصة  ببًٍو

 ببًوي وخٓغ وقهض اعصًٟان مدؿً الجضٖا ببًزا٢ب وخٓغ وقهض  ؾاٖض  ببًُُٖت هللا 

وهللا زحر الكاَضًً خغع طال٪ جهاع زمان مً  ابل٣اؾممىُدغ و٦خب وقهض بامالَم ٖلي 

 .    َـ3331قى٫ ؾىت 

 جصخُذ لازُاء إلامالثُت الىاعصة في الىز٣ُت : 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 وابغاَُم  وبغاَُم ما ؤمل٪  مامل٪

 ًدضَا  اًدضَا طل٪ طال٪

 قغ١  اقغ١  ؼمان ال اػمان

 ال٣اؾم  ؤبى  ابل٣اؾم نمض  انمض

 في الىجُلت : أؾماء الىاعصًً 

 الىصخي بالى٠٢( ) عبُ٘ بً مؿاٖض الجضٖاوي .3

 .املى٢ٝى له(  ) الجضٖاوي مؿاٖضعبُ٘ بً  بًؾ٠ُ  .1

 .املى٢ٝى له(  ) الجضٖاوي مؿاٖضعبُ٘ بً  ب٣ًٖل  .1

  (  .له املى٢ٝى) الجضٖاوي مؿاٖض بً عبُ٘ بً بغاَُمب .4

  (  .له املى٢ٝى) الجضٖاوي مؿاٖض بً عبُ٘ بً ٣ٖا٫ .5
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 .قاَض() ُُٖت هللا بً زا٢ب  .6

 . قاَض() ؾاٖض بً مدؿً الجضٖاوي .7

 . قاَض( ) عصًٟان بً مىُدغ  .8

 .٧اجب وقاَض () ل٣اؾم ا ؤبى ٖلي  .9

 الخضوص : 

مً الكام  ،مً املكغ١ الٗباصلت  ،واصي الٛىلت : مً ًمً طوي ؾٗىص البُاهُت بالص 

 مً الٛغب طوي عبُ٘ . ، الجمىضوبُت

مً الٛغب ُُٖت هللا بً  ،مً الكام الهمض  ،مً الكغ١ البرا٢ت طَبان : واصي بالص 

 . مً الُمً الًٟا ،ؾٗىص 
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   واملت شيلها  : أضل حجت هىع الىجُلت 
 

 .بُؼ وشغاء في بلضة زلُظ مىغىغها  : ، (2)عكم الىجُلت 

سها    :  َـ1129 جاٍع

ا  :  املإلف مىخبت  مطضَع

 :  هظ الىجُلت

 الخمض هلل 

ُت  َاطٍ ُت مدغعة مٖغ مً  نضعةحجت قٖغ

الخا٦م الكغعي الىاي٘ زُه  ًضيبحن 

بسلُو  ال٣طخىوزخمه اٖالٍ املىلي زالٞت 

ومٗىاٍ ومٟهىمه  طال٪َى ان مًمىن 

حر  اٍٛومبخ اقتري الغظل الٗا٢ل الغقُض َػ

ؽ مً باٌٗه الغظل و ابً اخمض بً مض

الٗا٢ل الغقُض مهلر بً ٖبض الٟخاح 

م  الهُٗضي الى٦ُل الكغعي ًٖ ازخه مٍغ

بكهاصٍ ازىٍ  ابيذ ٖبض الٟخاح الشابخه و٧الته

املكتري بلى لها مٗه  وونىُُٖت هللا ازٍى 

م مً  بلى ظمُ٘ البالص لاًله ػوظها  وعامٍغ

ٖلي بىنه وهي الك٣ٍغ الظي حٗاعى  

حر مً الُمً الظي ًدضَا   مكغب َػ
 
بالص ٢بلت

 بىنه الُماوي و 
 
مكغب املكتري   قاما

 و 
 
 املكتري و ٚغبا

 
الظي ججي  مض١ الُٗلهقغ٢ا
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مً ًم امل٣ٕى بشمً و٢ضٍع زالزه ٢غوف م٣بىيه بُض الباٌ٘ املظ٧ىع ملى٧لخه وال ٖاص ًب٣ى 

مً  شخي وال َلب وال خ٤ وال ؾبب وال خ٤ وال ؾبب وال زمً وال  ي صٖى للباٌ٘ ُٞما بإ ال 

لحها ٖغى الباٌ٘ ٖغيا مىعوزا مً الُلب و  الٗغب ٖلى وج٣لب الٗغب  اللٛبالشمً ٖو

سهمه ًٖ مبُٗه ........عاعي الخ٤ ًغيُه وعاع و٢٘  طال٪ لىٖو ي الباَل ٌٗضًه ٍو

ُُٖت هللا  بظال٪ ٖبض هللا بً خؿً املٛغبي وقهض بظال٪لاقهاص ٖلي البُ٘ وامللؼوم قهض 

 َـ    . 3319ؾىت   طال٪بً ٖبض الٟخاح الهُٗضي و٦خب ٖجهم باطجهم وخًىعَم خغع 

 جصخُذ لازؿاء إلامالئُت الىاعصة في الىجُلت : 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 ناصعة  نضعة َظٍ َاطٍ

 طل٪ طال٪ ال٣ًاء  ال٣طخى

 الخ٣لب واللٛب وونىا وونى

   بظل٪ بظال٪

 : أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

حر بً  .3  .  املكتري( ،الهُٗضي ) ؽو اخمض بً مضؤَػ

 .  زخه (ؤالباج٘ وو٦ُل قغعي ًٖ ) مهلر بً ٖبض الٟخاح الهُٗضي .1

م بيذ ٖبض الٟخاح .1  . املى٧لت الزحها مهلر( ) مٍغ

 .   )قاَض( ٖبض هللا بً خؿً املٛغبي .4

 .  )٧اجب وقاَض( ُُٖت هللا بً ٖبض الٟخاح الهُٗضي .5
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   واملت شيلها  : أضل حجت هىع الىجُلت 
 

مىغىغها : صغىي وزطىمت في وكف  ، (3) عكم الىجُلت

ضبضًغة  ُْ َب  سلُظ .ب ػ 

سها    :  ٌ  1131         جاٍع

ا  :  .املإلف مىخبت  مطضَع

 :هظ الىجُلت

ُه  يَظ ُه مدغعٍ مٖغ مً بحن ًضي  نضعةحجت قٖغ

م اٖالٍ ل٠ُ  الخا٦م الكغعي الىاي٘ زُه وزخمه ال٨ٍغ

بمً في ٢ًاٍ بد٤ مدمض نلى هللا ٖلُه وؾلم  ةلىهللا حٗ

ض ببضعة ال٣ًازالٞت  املىال ومً هباٍ  ُْ  َى ؤن مًمىن  ُػب 

ٞايل  ببًخًغ بحن ًض الخا٦م ٧ل مً خامض  طال٪

الغا٣ًي الى٦ُل ًٖ بيذ ازٍى لىلٍى بيذ مدمض وخًغ 

محٍر ؤو مض ببًخمُض  ببًمدمض  خًىعٍل ص ؤو ص ؤبىؽ ٖو

الظي مذجىب  هىعزانٞايل في و٠٢  ببًخامض  الضٖا

تٖلى   )٣ٖب(ٍ اهىا وايٗحن ًضًىا ٖلى ما إبى واظ الظٍع

ه  ولضًىا وما قا هللا مً الى٠٢ الظي مذجىب ٖلى الظٍع

وعص الخا٦م الكغعي خامض بكاَضًً ان الى٠٢ مذجىب 

ه و٧ل مً الكهىص  ً  والضٖانٖلى الظٍع زهمخه زابٍغ

ه ٞىظب ٖلحهم الخا٦م  ً اهه و٠٢ ٖلى الظٍع مسخبًر

ُه  ٟا ٖجهم الكغعي ًمحن قٖغ وجم املل٪  لُمحناٖو
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محٍر املظ٧ىع  مل٪ مً ام ىن ُٞه ٠ُ٦دخًال٥ مدمض ٖو  ًب٣اوال ٖاص ما خب وازخاع  ٞغ

ُه و٢ض  صٖىا لخامض وال مى٧لخه ال وال َلب وال خ٤ وال ؾبب وال شخيء مً الىظُه الكٖغ

ٌٗضًه  وعإ الباَلًغيُه  عإ الخ٤ماعور  ٖغيًلؼم خامض ٖغيه ٖلى بيذ ازٍى 

 َـ .٫3313 لؿىتؤو ل٪ قهغ مىلض اخغع ط

وقهض  ظباع ٖبض هللا بً  بظال٪وقهض  الهُٗضُٖا هللا  ببًٖبُض  بظال٪خًغ وقهض 

 ُُٖت هللا الهُٗضي .       ببًٖىى  بظل٪
 جصخُذ لازؿاء إلامالئُت الىاعصة في الىجُلت : 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 ناصعة نضعة َظٍ َظي

 ال٣ًاء ال٣ًا املىلى املىال

 طل٪ طال٪ بضًغة ببضعة

 واملضٖىن  والضٖان اصعى الضٖا

 صٖىي  صٖىا ًب٣ى ًب٣ا

 عاعي الخ٤ عإ الخ٤ ٖغيا ٖغيً

 ظباعة ظباع عاعي الباَل وعإ الباَل

   الهُٗضي الهُٗض

 : أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

 . زُه املضُٖت (ؤت بىاو٦ُل ًٖ ) خامض بً ٞايل الغا٣ًي .3

 . مضعى ٖلُه( ،الهُٗضي ) ؽو امدمض بً خمُض بً مض .1
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 . قاَض() ٖبُض بً ُٖا هللا الهُٗضي .1

 . قاَض()عة ٖبض هللا بً ظبا .4

 . قاَض() ٖىى بً ُُٖت هللا الهُٗضي .5

  ٖبضهللا بً ؾلُمان )هاثب قغعي و٢اضخي(. .6
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   واملت شيلها  : ضىعة حجت هىع الىجُلت 
 

في بالص بىاخُت الضالٍ بُؼ وشغاء  مىغىغها : (4)عكم الىجُلت 

 .في واصي عابغ 

سها    :  َـ 1181 جاٍع

ا  :  املإلف مىخبت  مطضَع

 :  هظ الىجُلت

 الخمض هلل 

ُت  ُت مدغعة مٖغ  ٌٗغبَظٍ حجت قٖغ

ٓهغ م٨ىىجها   ل٣ض  اههؤو و  ط٦ٍغ ًٖمًمىجها ٍو

سها الغظل الٗا٢ل البالٜ  خًغ ٖىضها ًىم جاٍع

ضان و٢ض ا٢غ  ٪ بً بٍغ هٟؿه  ىٖلالغقُض بٍغ

 وصخت 
 
ى بداال  َو

 
ُا ضما ا٢غاع قٖغ  للمىاوٖ٘و

ا باهه ٢ض بإ  ٞغ ا ٖو الغظل الٗا٢ل  ىٖلقٖغ

مدمض ٖلي بالص  ببًالبالٜ الغقُض ٖبض الٛجي 

بشمً مٗلىم ٚحر مجهى٫  وطال٪ الضالٍبىاخُت 

٢غف صعاَم مٗضوصٍ  كغ زالز٢ُٗضٍع ومبلٛه 

همى٣ىصٍ  ُا  م٣بْى بُضٍ بُٗا صخُدا قٖغ

ؾاعخا هاٞظ مً  ٢الُاهاباجا الػما ظاػما 

 تمشىٍىولؼومه واخ٩امه وقغوَه الزُاع ًبُله وال  ءوالكغااع٧ان البُ٘  ٖلىؾاٖخه وخُىه 

ذ و٢ض اؾخلم  ا المظ٧ىع الشمً  طال٪ُٞه ب٣ى٫ الباٌ٘ بٗذ واملكتري قٍغ وال٨ما٫  ءبالٞى
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مل٪ مً امال٥ ٖبض  وؾاعثن له ٖلحها بىي٘ الُض قاملت واط بغاجااملكتري  طمذ ؤوابغ 

وال َلب وال خ٤ وال ؾبب  صٖىاال  وال ٖاص للباٌ٘ ُٞما بإ  ءٌكاالٛجي ًخهٝغ ٞحها خُض 

 ٪ ضان  ببًوال ًمُىا باهلل ان وظب و٢ض اصع٥ بٍغ الكٕغ والٗٝغ والبالص لها  صعا٥بٍغ

 خضوص حٗٝغ بها ٖىض حٛحر الؼمان ًدضَا 
 
 الٛاهمي و بالص طًاب ٢بلت

 
مل٪ طوي عجاط  قاما

 و 
 
 مل٪ املكتري و قغ٢ا

 
ظامل٪ طوي عجاط ٚغبا ى٫ و٢ض الؼم  َو خضوص البالص ٧اًىه ٖغيا َو

 ٪ ضان ٖغيه  ببًبٍغ ًابٍغ ي إو البالص باهه خامحها مً ظمُ٘ الضٖ طال٪ لىٖر عو ما ٍٖغ

 ىٞٗل ٖبض الٛجي ٖلى مٛاع ؤو ٌٗضًه وان و٢٘ زلل  وعاٖلباَلًغيُه  خ٤ال عاٖاوالُلب 

٪ الهجا وال٣ضا  ٪ و٢ض ع بكبر والظعإ بظ الكبربٍغ اع املبُ٘ قامل نإ مً اٖؼ ما ًمل٪ بٍغ

ا  لكغاًِوظامٗا  ٞغ ا ٖو  بظال٪٢بل زل٣ه قهض  هللاو٢٘ لاقهاص قهض  طال٪ لىٖوقٖغ

الي وقهض  م الجٞغ م ال٣اًضي وقهض  ببً ّٖى بظال٪هاٞ٘ بً ٖبض ال٨ٍغ  بظال٪ٖبض ال٨ٍغ

زحر  الكاَضًً  هللاو نالرمهلر بً  بظال٪م٣بل بً مدمض ال٣ىُصخي و٦خب وقهض 

غ   وزماهحن .  وماًهًىم ؾب٘ مً مىلض زاوي ٖام ال٠  طال٪جدٍغ

 جصخُذ لازؿاء إلامالئُت الىاعصة في الىجُلت : 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

ضما ضم ٖو  ٖكغ زالزت زالزُٗكغ ٖو

ه   ٢الُاها م٣بىيه م٣بْى
 
 ٢الُا

 املظ٧ىع  المظ٧ىع  طل٪ طال٪

 ءةغاب بغاجا طمت طمذ

 اصعا٥ صعا٥ وناعث وؾاعث

ًا  عاعي الخ٤ عاٖا خ٤ ٖغى ٍٖغ

 كغوٍلل لكغاًِ عاعي الباَل وعاٖلباَل
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 ماثتو  وماًه ٖىى ّٖى

 الىجُلت :   في الىاعصًً  أؾماء

ضان .3 ٪ بً بٍغ  . الباج٘() بٍغ

 .  املكتري( ،الهىضي ) الٛجي بً مدمض ٖليٖبض .1

الي .1 م الجٞغ  .  قاَض( ،الٗىفي ) هاٞ٘ بً ٖبض ال٨ٍغ

م ال٣اًضي .4  . قاَض() ٖىى بً ٖبض ال٨ٍغ

 . قاَض() مدمض ال٣ىُصخي بًم٣بل  .5

بي ) نالر بًمهلر  .6  .  (قاَض و٧اجب الىز٣ُت  ،الٍٛغ

 الخضوص : 

 
 
 وهي بالص طًاب الٛاهمي(.  الجىىبامل٣هىص بها ظهت ) ٢بلت

 
 
 امل٣هىص بها ظهت الكما٫ وهي مل٪ طوي عجاط ( .) قاما

 
 
 . (مل٪ املكتري ٖبضالٛجي بً مدمض ٖلي) قغ٢ا

 
 
 .  (مل٪ طوي عجاط) ٚغبا
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   واملت شيلها  : أضل حجت هىع الىجُلت 
 

  صغىي في ئعث في واصي عابغ.  مىغىغها : ، (5) عكم الىجُلت

سها   َـ 1181 :   جاٍع

ا  :  املإلف مىخبت  مطضَع

 : هو الىز٣ُت

 الخمض هلل 

ل٣ض خًغ لضًىا وبحن ًضًىا الغظل الٗا٢ل البالٜ الغقُض 

ض الهىضي وخًغ لخًىعٍ الغظل ُخم بًاٖبض الغخمً 

ؾالم ال٣اثم  ببًالٗا٢ل البالٜ الغقُض ٖبض املجُض 

ؼ وابغاَُم ُٖا٫ ؾالم  ازىههبال٣الَه ًٖ  ٖبض الٍٗؼ

ؾالم ٖلى ٖبض الغخمً  ببًاصعى ٖبض املجُض  طال٪وبٗض 

عويه بيذ صعوَل مً هسل  ٣ٖبذخمُض ُٞما  ببً

عويه مً  ٣ٖبذواهىاع واظابه ٖبض الغخمً بان الظي 

ٗه الىسل ا٣َه ل٪ بهسل واهىاع مً  ٗض ٖلى ًض الكَغ

ا و٢ا٫ ٖبض املجُض 3ولاهىاعبالىخضٍ  عويه  اخًَغ

لي  طال٪الظي م٣ٍغ اػبٍغ وبٗض  ٞال٦ًشخيء ٦شحر  ٣ٖبذ

والبضلذ  حرثٚواه٪ ال ب٣ُذ وال اج٣ُذ  باهلل ًمًٖلُ٪ 

خ٨مىا ٖلى ٖبض الغخمً  طال٪شخيء وبٗض واهىاع مً هسل 

٤ لاهىاعالىسل وجدًحر  ب٤ُ ٖبض الغخمً الىسل  َو

مكتري مً  ٦ظال٪زىحن ازالر مكتري مً خامض ػوظها و 

هسالث في حجه وزيخحن  تحجخحن ؾخصولها ػوظها خامض وزالر بض٫ في اعب٘ في ام الُٗا٫ 

ؾبلتها  ةوخض تالظي ما لها حج ختوؾهسله  اعبُٗٗكغ مالها حجج الجمُ٘  تفي حجه وؾخ

                                                           
3
 لاهىاع : وهي بزباجاث مً حجج ووزاث٤ وبغاَحن . 
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 طال٪في ًضحهم وبٗض  لباقياو مىسخى  ببً قحهحنباٖتها ٖلى  ةٖلى مؿلم ٖبض خامض وخض

واُٖاٍ ٖبض الغخمً ًمحن باهلل ٖلى اوي ال اب٣ُذ وال  هىاع لا و ىسللااؾخلم ٖبض املجُض 

 ٣ٖبذقحئ وال ٖاص ًب٣ى لٗبضاملجُض ُٞما  ؾلمخ٪وال ٚحرث وال بضلذ ٚحر ما  اج٣ُذ

وال َلب وال خ٤ وال ؾبب وال ًمحن باهلل ان وظب  ي صٖى  ال واهىاععويه مً هسل 

لى َظا و٢٘ لاقهاص  طال٪ؾالم وظهه ٖلى خماًت  ببًالؼم ٖبض املجُض  و٦ظال٪ ال٣ى٫ ٖو

 قهض هللا ٢بل زل٣ه جمذ .

  بظال٪خًغ وقهض         بظال٪خًغ وقهض                 بظال٪خًغ وقهض 

 ٖلي الخؼاعي  ببًخامض         الكُش /مباع٥  ببًبيُه املدمضي            ميسخي  ببًُُٖه 

٠ الىاي٘ زُه واؾمه وزخمه  ٖبض هللا  بظال٪٦خب وخ٨م   ببًهاثب الكٕغ الكٍغ

  الخخم       املغخىم صزُل هللا .
 جصخُذ لازؿاء إلامالئُت الىاعصة في الىجُلت : 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 طل٪ طال٪ ؤزىاهه ازىهه

 ٦ظل٪ ٦ظال٪ ٞل٨ً ٞال٦ً

 قهحن قحهحن ؤعبٗت ٖكغ اعبُٗٗكغ

 : أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

 . املضعى ٖلُه في الىسل( ) ض الهىضيُٖبض الغخمً بً خم .3

 . املضعي ُٞما ٣ٖبذ عويت بيذ صعوَل( ) ٖبض املجُض بً ؾالم .1

 .            قاَض() بيُه املدمضي بًُُٖه  .1

 .       قاَض()الكُش مباع٥  بًميسخي  .4

 . قاَض() ٖلي الخؼاعي بًخامض  .5

 .  ٧اجب و٢اضخي ببلضة عابٜ() صزُل هللا بًٖبض هللا  .6
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   واملت شيلها  : ضىعة حجت هىع الىجُلت 
 

بُؼ وشغاء بين عحاٌ اللىاص  مىغىغها  : ، (6) عكم الىجُلت

 . بىاصي عابغ  طوي ؾػض وعحاٌ الهىىص طوي مدمض غلي

سها    :  َـ  1183 جاٍع

ا  :  املإلف مىخبت  مطضَع

 :  هظ الىجُلت

 الخمض هلل مؿخد٣ه 

ا الباٖض  باملىظ احؿُحَر َغ    لؼومها وجدٍغ

ُتحجت( ) ٓهغ م٨ىىجها ٌٗغب  قٖغ ط٦ٍغ   ًٖمًمىجها ٍو

سها الغظل الٗا٢ل البالٜ  اههؤو و  ل٣ض خًغ ٖىضها ًىم جاٍع

ؾٗض ال٣اًضي و٢ض ا٢غ ٖلى هٟؿه  ببًالغقُض مباع٥ 

ى  ُا َو ضماوصخه  بداال .........قٖغ للمىاو٘ للصخه  ٖو

ا باهه ٢ض بإ ٖلى  ٞغ ا ٖو ضما للمىاو٘ قٖغ الغظل( )ٖو

 مجزلذمدمض ٖلي  ببًالٗا٢ل البالٜ الغقُض ٖبض الٛجي 

٢ٟا الؿى١ مً الُمً له ٖلى ص٧ان اعيُه بؿى١ عابٜ 

ت ٌٗٝغ بها  اطٖع حؿٗت اطٕع ٖغيه ًمً وقام  ْٖغ

الي  ىله مً ؾاؽ ٢هىة الجٞغ ؾاؽ ٢هىة طوي  بلىَو

بشمً مٗلىم ٚحر مجهى٫ ٢ضٍع ومبلٛه  ٪وطالؾٗض 

ً ٢غف  زالزُٗكغ  كٍغ اخمغ و٢غف ٖضصَا ؾبٗه ٖو

هصعاَم مٗضوصٍ مى٣ىصٍ  ُا باجا الػما ظاػما ٢الُا هاٞظ  م٣بْى بُضٍ بُٗا صخُدا قٖغ
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ولؼومه واخ٩امه وقغوَه ال زُاع ًبُله  ءوالكغااع٧ان البُ٘  ٖلى ؾاعخا مً و٢خه وخُىه

ذ و٢ض اؾخلمذ  تٍمشىى وال  الشمً املظ٧ىع  طال٪ُٞه ب٣ى٫ الباٌ٘ بٗذ واملكتري قٍغ

ا وال٨ما٫   ؾاعثقاملت واطن للمكتري بىي٘ الُض ٖلحها و  بغاجااملكتري  وابغا طمذبالٞى

وال َلب وال خ٤  صٖىاوال ٖاص للباٌ٘ ُٞما بإ ال  ءٌكامل٪ مً امال٦ه ًخهٝغ ٞحها خُض 

 وال ؾبب وال ًمُى
 
الكٕغ  صعا٥املجزله  طال٪ؾٗض في  ببًب  و٢ض اصع٥ مباع٥ باهلل ان وظ ا

 والٗٝغ واملجزله لها خضوص حٗٝغ بها ٖىض حٛحر الؼمان ًدضَا ٢بله مل٪ طوي ؾٗض و 
 
 قاما

 الؼ٢ا١ الؿبُل  ؾبُل طوي ؾٗض و 
 
 ؾاؽ ٢هىة طوي ؾٗض و قغ٢ا

 
الي ٚغبا ظامل٪ الجٞغ  َو

باهه املجزله  طال٪ ٖلىؾٗض ٖغيه ٖغيا ماعور  ببًو٢ض الؼم مباع٥  ٧اًىهخضوص املجزله 

 ؤو ٌٗضًه وان و٢٘ زلل  وعاٖلباَلًغيُه  عاٖلخ٤والُلب  ي إو الضٖخامحها مً ظمُ٘ 

مباع٥ الهجا وال٣ضا الكبر بكبر والظعإ بظعإ   ٞٗلىاملجزله  طال٪مٛاع ٖلي ٖبض الٛجي في 

٘ قامل خها واعيُه البُ ؾاع الؿى١ مً اٖؼ مجزله و٢ض  بىاخُذومشلها  يلٗهامً 

٤ ومُغ١ واخ٩ام والؼام وخ٣ها وخ٣ى٢ها وصعبها وما ًيؿب الحها ٢ضًما  ٍغ ت َو وطٖع

لىوخاصر  ؾٗض  ببًٖمغان  بظال٪ال ٢بل زل٣ه قهض ؤو  هللا و٢٘ لاقهاص قهض طال٪ ٖو

نالر  ببًمهلر  بظال٪ال٣اًضي و٦خب وقهض  مُٗٔ ببً ّٖىٖلى ازُه وقهض بظل٪ 

بي  غ  هللاوالٍٛغ وزالزت  وماًه ٫ ٖام ال٠و ًىم ٖكغ مً الُٟغ لا  طال٪زحر الكاَضًً جدٍغ

 وزماهحن .

 جصخُذ لازؿاء إلامالئُت الىاعصة في الىجُلت : 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

ا ًٖ ط٦ٍغ   اجهاؤو و  اههؤو و  ٖىض ط٦َغ

ضما بدا٫ بداال ضم ٖو  ٖو

ا مجزله مجزلذ   ْٖغ
 
 ٖغيا

 زالزت ٖكغ  زالزُٗكغ وطل٪ وطال٪
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ه  ء طمت اوابغ  وابغا طمذ م٣بىيت  م٣بْى

 وناعث وؾاعث بغاءة بغاجا

ظا صٖىي  صٖىا ظٍ َو  َو

 ي و االضٖ إوالضٖ ىتث٧ا ٧اًىه

 وعاعي الباَل وعاٖلباَل عاعي الخ٤ عاٖلخ٤

 مٌُٗ مُٗٔ ٖىى  ّٖى

   ومئت  وماًه

 : أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

 .  الباج٘() مباع٥ بً ؾٗض ال٣اًضي .3

 . املكتري( ،الهىضي )  ٖبض الٛجي بً مدمض ٖلي .1

 .  قاَض( ،ال٣اًضي ) ٖمغان بً ؾٗض .1

 . قاَض() ٖىى بً مٌُٗ ال٣اًضي .4

بي .5  . قاَض و٧اجب الىز٣ُت() مهلر بً نالر الٍٛغ

 الخضوص :

  
 
 امل٣هىص بها ظهت الجىىب وهي مل٪ طوي ؾٗض( .)٢بلت

 
 
ى ؾبُل طوي ؾٗض(. ):  قاما  امل٣هىص بها ظهت الكما٫ َو

 
 
 ٢هىة طوي ؾٗض( .): قغ٢ا

 
 
الي(.): ٚغبا  مل٪ الجٞغ
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   هاكطت شيلها  : ضىعة حجت هىع الىجُلت 
 

بىاصي عابغ في بالص بُؼ وشغاء  مىغىغها : (7) عكم وجُلت

 الػبضلُت . 

سها    :  َـ 1191 جاٍع

ا  :   . املإلف مىخبت مطضَع

 : الىز٣ُتهو 

م سها الغظا٫ لاحي ط٦َغ الظًً  ............. جاٍع

 ببً ّٖىا ببىوخمُض  مُٗٔو  ٍٖٔى َم 

 ّٖى......... بهم ازتهم صال٫ بيذ  مُٗٔ

املظ٧ىعًٍ  اا٢غو وؾلُمه ام خمُض و٢ض 

 ........... ا٢غاع قغ ى ٖلالغظا٫ ولاهار 
 
 ُٖا

ما بدا٫ وصخت  ضماَو ل٩ل ماو٘ قغعي  ٖو

الغقُض  (البالٜ)الغظل  ٖلىاباٖى باجهما ٢ض 

بىاصي زمؿحن  ،ٖبضالغخمً بً ٖبضالٛجي 

عابٜ بىاخُت  الٗبضلُه املٗغوٞه ٖىض اَل 

مى٢ٗها وطل٪ الخمؿحن املظ٧ىعٍ مً انل 

ىال  الخمؿحن  وطال٪البالص ........ ٖغيا َو

........  هبشمً مٗلىم ٚحر مجهى٫ ٢ضٍع ومبلٛ

ا٫ صعاَم مٗضوصٍ مى٣ىصٍ  هٍع بُضَم  م٣بْى

ُا باجا الػما ظاػما ٢الُا اع٧ان البُ٘  ٖلى مً و٢خه وخُىه ؾاعخا بُٗا صخُدا قٖغ

ت وال ُٞه( ) ولؼومه واخ٩امه وقغوَه ال زُاع  ءوالكغا ُٞه ب٣ى٫ الباٌٗحن بٗىا  مشىٍى
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ذ و٢ض اؾخلمى  االشمً املظ٧ىع  طال٪ا واملكتري قٍغ وال٨ما٫ واؾخلم ٧ل طي خ٤   بلٞى

 طال٪ ٖلىله بىي٘ الُض  اواطهى قاملت  بغاهااملكتري  طمذ وابغو خ٣ه مً الشمً املظ٧ىع 

وال ٖاص للباٌٗحن ُٞما  ءٌكامل٪ مً امال٥ ٖبض الغخمً ًخهٝغ ُٞه خُض  وؾاع املبُ٘ 

ٔ ا و٢ض اصع٧ى  وظب باهلل ان ىاًُموال َلب وال خ٤ وال ؾبب وال  صٖى ال  اباٖى   ٍٖى

 طال٪املبُٕى ٞحها  لبالصوالكٕغ والٗٝغ ا صعا٥البُ٘  طال٪وخمُض لٗبض الغخمً في  مُٗٔو 

 الخمؿحن لها خضوص حٗٝغ بها  ٖىض حٛحر الؼمان ًدضَا 
 
الي و ٢بلت  مل٪ ٖلي الجٞغ

 
مل٪  قاما

 الجٗاٍٞغ و 
 
 مل٪ الجٗاٍٞغ و قغ٢ا

 
ظامل٪ الجٗاٍٞغ ٚغبا ىال  ٧اًىهالبالص  خضوص َو ٖغيا َو

امغ  نل البالص املدضصٍ زمؿه ازماؽ و٢ض الؼمىا ؤاملبُٕى ٞحها الخمؿحن مً و وصامغ ٖو

ٔ املبُ٘ مً  طال٪اٖغايهم اٖغايا ماعوزه باجهما خامحن  ّٖىا ببىوخمُض  ومُٗٔ ٍٖى

مٛاع في  ؤو ٌٗضوهه وان و٢٘ زلل  وعاٖلباَلًغيىهه  خ٤لعاٖي والُلب إو ظمُ٘ الضٖ

ٔ ٞٗلى ٖبض الغخمًٖلى املبُ٘  طال٪ وخمُض الهجا وال٣ضا الكبر بكبر  ومُٗٔ ٍٖى

ٔو  مُٗٔوالظعإ بظعإ مً اٖؼ ما ًمل٩ىن  ٔوخمُض و٢ض ٦ٟل  ٍٖى ازخه ٖلى  ٍٖى

تهً وخمُض ٖلى عياًَ واظاػ  مُٗٔبكهاصة  ولاًجاػ وزالخه املظ٧ىعاث بٗض الغيا مجهً 

ٔوو٧التهً  املظ٧ىعٍ ٖغيا ٞلبالص الخمؿحن قاٌٗت  طال٪ ؾاعث٢ض  طال٪ٖلى  لٍٗى

لى  امغ وصامغ ٖو ى٫ ٖو  ببًاخمض  بظال٪٢بل زل٣ه قهض  هللاو٢٘ لاقهاص قهض  طال٪َو

م  بظال٪ٖبض هللا ػهٍُى وقهض  ببًاخمض  بظال٪صزُله وقهض  مدمض  ببًٖبض ال٨ٍغ

غ  هللاونالر  ببًمهلر  بظال٪الهابِ و٦خب وقهض  ًىم اخض  طال٪زحر الكاَضًً جدٍغ

 وحؿٗحن .  وماًهٖام ال٠ ؾٟغ ٖكغ مً 

 جصخُذ لازؿاء إلامالئُت الىاعصة في الىجُلت : 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

ٔ  مٌُٗ  مُٗٔ ٌ ٍٖى  ٍٖى

ضما ضم ٖو  وطل٪ وطال٪ ٖو
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ه  اؤو وابغ  وابغو  م٣بىيت  م٣بْى

ا اء  بلٞى  صٖىي  صٖى بالٞى

 بغاءة  بغاها طمت  طمذ

 صع٥  صعا٥ وناع  وؾاع

ظا ظٍ  َو  ال٩اثىت  ٧اًىه َو

 وعاعي الباَل  وعاٖلباَل عاعي الخ٤  عاٖلخ٤

 نٟغ  ؾٟغ في البالص  ٞلبالص

   وماثت  وماًه

 :أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

ٌ بً ٖىى بً مٌُٗ .3  . الباج٘( ،ال٣اًضي ) ٍٖى

 . (الباج٘ ، ال٣اًضي) بً ٖىى بً مٌُٗ  ٌمُٗ .1

 . (الباج٘ ،ال٣اًضي ) خمُض بً ٖىى بً مٌُٗ .1

 .  (الباج٘ ،ال٣اًضي ) صال٫ بيذ ٖىى بً مٌُٗ .4

 . ( الباج٘)م خمُض ؤؾلُمه  .5

 املكتري(.،الهىضي )ٖبضالغخمً بً ٖبضالٛجي  .6

 .  قاَض( ،ال٣اًضي )خمض بً صزُله ؤ .7

 . قاَض() خمض بً ٖبض هللا ػهٍُىؤ .8

م بً مدمض الهابِ .9  .  قاَض( ،الهُٗضي ) ٖبض ال٨ٍغ

بي ) مهلر بً نالر .30  . ٧اجب الىز٣ُت وقاَض( ،الٍٛغ
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  الخضوص :

 ًدضَا 
 
ججاٍ امل٣هىص)٢بلت

 
الي(.الجىىب  بال٣بلت  مل٪ ٖلى الجٞغ

  
 
 مل٪ الجٗاٞغة وامل٣هىص(.الكما٫  ججاٍ بالكام): قاما

  
 
 .3مل٪ الجٗاٞغة (): قغ٢ا

  
 
 .مل٪ الجٗاٞغة(): ٚغبا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
م واصي الٟٕغ في ؤبى يبإ .  م مً الٟغوٕ الغثِؿُت ل٣بُلت الجهىم ، وصًاَع  واخضَم ظٟٗغي ، َو
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  هاكطت شيلها  : ضىعة حجت هىع الىجُلت 
 

بُؼ وشغاء بىاصي عابغ في  حي  مىغىغها  : ، (8) عكم الىجُلت

 اللػغة .

سها    :  َـ 1191 جاٍع

ا  :  . املإلف مىخبت مطضَع

 : هظ الىجُلت

 الخمض هلل 

ُت  ُت مدغعة مٖغ  ٌٗغبَظٍ حجه قٖغ

ٓهغ م٨ىىجها   اجها ؤو و  اط٦َغ ضٖىمًمىجها ٍو

سها الغظلحن  ل٣ض خًغو ٖىضها ًىم جاٍع

 الظًً. الغاقضًً الٗا٢لحن ال٩املحن البالٛحن 

مؿاٖض  ببًن٣غ وصزُل هللا  ببً ّٖى َما

 ٤ ُه الى٧الت طوي بضوي ال٣اًمحن بٍُغ الكٖغ

ً مدمض  ّٖى ً ؤزىاهه ٖو ٢ض ٢ام ٖىه ٖو

ً اخمض  ببً ً.......  ببًُٖض ٖو  ببًُٖض ٖو

وقهاصث مؿاٖض  ببًٖبض هللا  بكهاصثُٖض 

 لّٗىطوي ُٖض  و٧الذٖلى  نالر بً ن٣غ 

٤ الى٧الت  ببًوصزُل هللا  مؿاٖض ٢ض ٢ام بٍُغ

ً مباع٥ بً  ً ازىاهه ٖو ُه ٖىه ٖو الكٖغ

ً ُٖا٫ نٗب  ً ُٖا٫ بضوي ٖو ُٖض ٖو
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 ببًطوي ُٖض لضزُل هللا  و٧الذ ٖلى بالىص ببًعقُض  وقهاصثٖاًض  ببًؾالم  بكهاصث

ُه ٢ض ا٢غوا املى٧لحن ن٣غ ... ... ٖلى اهٟؿهم  ب٢غاعا مؿاٖض وبٗض زبىث الى٧اله الكٖغ

ُا  ما بدالت وصخت قٖغ ضمَو ٢ض باٖىا ٖلى الغظل الٗا٢ل  باجهماماو٘ قغعي ل٩ل  اٖو

 موطال٨ الكُشبالص  حؿما ٞل٣ٍٗغالبالٜ الغقُض ٖبض الٛجي بً مدمض ٖلي بالص بىاصي عابٜ 

٢غف  وزالزخٗكغ ٢غف وزالزحن ٢غف  ماًخحنالبالص بشمً مٗلىم ٚحر مجهى٫ ٢ضٍع ومبلٛه 

باجا  مصدخا بُٗا صخُدا لبُ٘اوهو صالله صعاَم مٗضوص مى٣ىصٍ بُضحهما و٢ض صر 

 مبخىجا  ؾاعخا الػما ظاػما 
 
 ءوالكغااع٧ان البُ٘  ٖلى. هاٞظ ؾاعخا مً و٢خه وخُىه ٢الُا

ذ .... ُٞه  ولؼومه واخ٩امه وقغوَه ال زُاع ًبُله وال  ب٣ى٫ الباًٌٗ بٗىا واملكتري قٍغ

االشمً املظ٧ىع  طال٪ً ن٣غ وصزُل هللا ب ّٖى  ااؾخلمى و٢ض   طمذ وابغو وال٨ما٫  بلٞى

مل٪ مً امال٥ ٖبض  وؾاعثالبالص بىي٘ الُض  طال٪ٖلى  له اقاملت واطهى  بغاجااملكتري 

وال َلب والخ٤ وال  صٖىا ال  خموال ٖاص للمى٧لحن وال ملً و٧ل ءٌكاالٛجي ًخهٝغ ٞحها خُض 

 ٥اصع ٖلى بُٗه  املى٧لحناملبُ٘  طال٪ان وظب و٢ض اصع٥ ن٣غ  وصزُل هللا في  باهللًمُىا 

ه لها  حٗٝغ بها ٖىض حٛحر الؼمان ًدضَا ٢بله مل٪ خضوص( )الكٕغ  والٗٝغ والبالص املبُٖى

 و  هللاوٗمت طوي 
 
 طوي مجغب٘ و  قاما

 
 مل٪ طوي وٗمت و قغ٢ا

 
و٢ض هللا مل٪ طوي وٗمت ٚغبا

لى ازىاهه عو ن٣غ ٖغيه ٖغيا ما ببً ّٖىالؼم  لى ر ٖلُه ٖو  ٖلىمى٧له مدمض ٖو

ل ُٖض ببًاخمض   ببًبٗض الغيا مجهما ولاظاٍػ و٢ض خًغ صزُل هللا بً ُٖض  خمض ىٖو

لؿاٖض والؼم ٖغيه ٖغيا ماعور ٖلُه م لى ازىاهه  ىٖو لى ُٖض  ببًمباع٥ ٖو ُٖا٫ ٖو

لىبضوي  وصزُل هللا ظمُ٘ مً  ّٖى ٦ٟالُٖا٫ نٗب بٗض الغيا مجهما ولاظاٍػ و٢ض  ٖو

خامحن  مم وظحهً ماعوزه باجههبضوي ط٧ىعا واهار بىظحه ببًؾٗض الكُش  وعزذًضعي مً 

 .. ًدب٘  ظمُ٘ الخال  البالص مً ل٪اطلٗبض الٛجي 

 جصخُذ لازؿاء إلامالئُت الىاعصة في الىجُلت : 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ
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 طل٪ طال٪ وناعث  وؾاعث

 ٖىى  ّٖى ال صٖىي   صٖىا ال

 قهاصة  قهاصث  وعزت وعزذ

 ماثخحن ماًخحن وزالزت ٖكغ  وزالزخٗكغ

 حؿمى   حؿما في ال٣ٗغة  ٞل٣ٍٗغ

ضم  اٖو

 

 

 

ضم    ٖو
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 جابؼ الىجُلت الؿابلت : 

ي املبُالث واؾخلم ٦ٟالتهم اخض إو والضٖ

ٖكغ ٢غف ٧ل واخض ٦ٟالخه زمؿه ٢غوف 

ا ا بالٞى وال٨ما٫ و٢ض  ءوهه٠ اؾخلمَى

ِالبالص قاملت وظامٗت  طال٪ ؾاعث  لكٍغ

ا و٢ض  ٞغ ا ٖو قامال  طال٪ ؾاعالبُ٘ قٖغ

٣ىم   يقؿامو قامال خها ومضع وشجغ ٖو

امغ  ٤ ومُغ١ ٖو ٍغ اخ٩ام والؼام  وصامغ َو

وخ٣ها وخ٣ى٢ها ومىاؾبها وما ًيؿب الحها 

ٖبض  ىٖلٖاص ان  و٦ظال٪ ٢ضًما وخضًشا

  ببً ّٖى ىٞٗل البالص طال٪مً  ءيشخالٛجي 

 ءمؿاٖض ٖاص ال٨ٟال ببًهللا  ن٣غ وصزُل

الكبر بكغ والظعإ  اٖلحهم الهجا وال٣ض

ا مكغوٍ  بظعإ مً اٖؼ ما ًمل٩ىن قَغ

ل  بظال٪ن٣غ وقهض  ببًمهلر  بظال٪و٢٘ لاقهاص قهض هللا ٢بل زل٣ه قهض  طال٪ى ٖو

ٖبضالغػا١  ببًٖبض هللا  ظال٪ٖاًض وقهض ب ببًبُُدان  بظال٪ٖاًض وقهض  ببًؾالم 

 بظال٪مؿاٖض وقهض  ببًٖبض هللا  بظال٪ٖلي وقهض  ببًخؿً  بظال٪ن وقهض إبى اله

 بالىص و٦خب وقهض ببًعقُض  بظال٪ٖاًض وقهض  ببًؾالم  بظال٪ن٣غ وقهض  ببًنالر 

غ  ببًمهلر بظال٪  ٫ ٖام ؤو ً مً مىلض ًٍىم ٖكغ  طال٪نالر وهللا زحر الكاَضًً جدٍغ

 وحؿٗحن .   خضؤو و  وماًهال٠ 

 جصخُذ لازؿاء إلامالئُت الىاعصة في الىجُلت :   

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ
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 طل٪ طال٪ ناعث  وؾاعث

 ٖىى  ّٖى  لكغوٍ  لكٍغِ

 ال٨ٟالء ال٨ٟال شخيء شخي

 وواخض خض ؤو و  مئت و  وماًه 

 : أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

 .(ؤزىاهه ًٖ وو٦ُل باج٘ ،الهىضي )ٖىى بً ن٣غ  .3

 .باج٘ وو٦ُل ًٖ ؤزىاهه( ، بضوي  طوي  مً) زُل هللا بً ؾاٖضص .1

 املكتري( .  ،الهىضي )ٖبضالٛجي بً مدمض ٖلي  .1

 قاَض(. ،الهىضي )مهلر بً ن٣غ  .4

 قاَض(.)ؾالم بً ٖاًض  .5

 قاَض(.)بُُدان بً ٖاًض  .6

 . قاَض()ن إبى ٖبضالغػا١ الهٖبضهللا بً  .7

 قاَض()خؿً بً ٖلي  .8

 . قاَض()ٖبضهللا بً مؿاٖض  .9

 . قاَض( )نالر بً ن٣غ  .30

 .قاَض()ؾالم بً ٖاًض  .33

 قاَض(.)عقُض بً بالىص  .31

بي)مهلر بً نالر  .31  ٧اجب الىز٣ُت وقاَض(. ،الٍٛغ

 الخضوص :

 
 
 اججاٍ الجىىب طوي وٗمت هللا (.) : ٢بلت
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 .3(مجغب٘ طوي ): قاما

 
 
 ٗمت هللا (.وطوي ): قغ٢ا

 
 
 طوي وٗمت هللا( .): مً ٚغبا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 . ؾالم بجي مً وختااملغ  مً الخىاػم ٢بُلت مً 
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 مً بضاًت الىجُلت   هاكطت شيلها  : ضىعة حجت هىع الىجُلت 

 في بالص الػبضلُت بُؼ وشغاء  مىغىغها  : (9) عكم الىجُلت

ضوؿبت الى بني غبضهللا ال بىاصي عابغ ُْ َب  .ًىن ؼ 

سها    :  َـ 1191 جاٍع

ا  :  . املإلف مىخبت مطضَع

 :هظ الىجُلت

ضما.................. بإ ل٩ل ماو٘ قغعي ٢ض  ٖو

الغقُض    الغظل الٗا٢ل البالٜٖلى 

لبالص بً ٖبضالٛجي زمـ ا ٖبضالغخمان

عابٜ بىاخُت ال٣ٍٗغ  بىاصاملؿماٍ الٗبضلُه 

تها الضازله   ٖلىاملٗغوٞه ٖىض اعباب مٗٞغ

ٔ  ببًٖلي  ببًمً ٖمخه ام ٖلُان  ٍٖى

بشمً  وطال٪الكغعي  بلُٗاءوٗمت هللا 

مٗلىم ٚحر مجهى٫ ٢ضٍع ومبلٛه زالزه 

ً ٢غف  كٍغ مٖو مٗضوصٍ مى٣ىصٍ  صَع

ه ُا باجا  م٣بْى بُضٍ بُٗا صخُدا قٖغ

مبخىجا ظاػما الػما ٢الُا ؾاعخا مً و٢خه 

مه و ولؼ  ءوالكغااع٧ان البُ٘ ٖلى وخُىه 

واخ٩امه وقغوَه الزُاع ًبُله وال 

ت ٫ الباٌ٘ بٗذ واملكتري ُٞه ب٣ى  مشىٍى
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ذ واؾخلم الشمً املظ٧ىع  اقٍغ  ٖلىقاملت واطن له  بغاجااملكتري  طمذ وابغاوال٨ما٫  بلٞى

وال  ءٌكاًخهٝغ ُٞه خُض  ٖبضالغخمانمل٪ مً امال٥  وؾاع الخمـ بىي٘ الُض  طال٪

وال َلب وال خ٤ وال ؾبب وال ًمُىا باهلل ان وظب و٢ض اصع٥  صٖى ا بإ ال مٖاص للباٌ٘ ُٞ

ٔ املؿماٍ ٖغيا  ٞلبالصالكٕغ والٗٝغ والخمـ املبُٕى قاٌٗا  صعا٥في طل٪ املبُ٘  ٍٖى

ى٫  ٔ ٖامغ وصامغ و٢ض الؼم و َو  طال٪ٖلى ٖغيه ٖغيا ماعور ماعور  ّٖى ببًٍٖى

ٌٗضًه وان و٢٘  وعاٖلباَل ًغيُه عاعخ٤ي والُلب إو املبُ٘ باهه خامُه مً ظمُ٘ الضٖ

ٔٗلى ٞ الغخمانٖبض  ٖلىالخمـ   ل٪اط ٚاع ؤوزلل  الهجا وال٣ضا الكبر بكبر  ٍٖى

ٔوالظعإ بظعإ مً اٖؼ ما ًمل٪  ا ٍو لكغ املبُ٘ قامال ظامٗا  ؾاع و٢ض  ٍٖى ٞغ ا ٖو  قٖغ

لى  ؤو و٢٘ لاقهاص قهض هللا  طال٪ ٖو
 
ال٣اًضي ٞضٖىؽ  ببًخامض  بظال٪٢بل زل٣ه قهض  ال

 صزُله ال٣اًضي .  ببًاخمض  بظال٪وقهض 

 جصخُذ لازؿاء إلامالئُت الىاعصة في الىجُلت : 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

ضما ضم  ٖو  ٖبضالغخمً   ٖبضالغخمان ٖو

 وطل٪  وطال٪  بالُٗاء  بلُٗاء

ه ا م٣بىيت  م٣بْى اء   بلٞى  بالٞى

 طمت  طمذ بغؤ ؤو   وابغا

ٔ وناع  وؾاع ٌ  ٍٖى  ٍٖى

 في البالص  ٞلبالص وعاعي الباَل   وعاٖلباَل

   عاعي الخ٤  عاعخ٤
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 :أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

 ،الهىضي ) ٖبضالغخمً بً ٖبض الٛجي  .3

 املكتري(. 

1. ٌ  .الباج٘( ،ال٣اًضي )بً ٖىى  ٍٖى

 . قاَض()ال٣اًضي  خامض بً ٞضٖىؽ  .1

 . قاَض() خمض بً صزُله ال٣اًضيؤ .4

بي)مهلر بً نالر  .5 ٧اجب  ،الٍٛغ

 (.وقاَض

 جاب٘ للىز٣ُت الؿاب٣ت : 

 هللاو بً نالر مهلر() بظل٪() و٦خب وقهض

غ  ً مً ظماص  طال٪زحر الكاَضًً جدٍغ كٍغ وواخض  وماًت٫ ٖام ال٠ ؤو ًىم ؾبٗه ٖو

 وحؿٗحن .

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 ومئت وماًت طل٪ طال٪
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   واملت شيلها  : أضل حجت هىع الىجُلت 
 

في زمـ صوان بُؼ وشغاء  مىغىغها  : ، (11) عكم الىجُلت

 . بىاصي عابغ

سها    :  َـ 1192 جاٍع

ا  :  . املإلف مىخبت مطضَع

 :هظ الىجُلت

 الخمض هلل 

ُت ٌٗغب  ُت مدغعة مٖغ َظٍ حجت قٖغ

ٓهغ م٨ىىجها   اههؤو و  ط٦ٍغ ًٖمًمىجها ٍو

سها الغظلحن  ال٣ض خًغو  ٖىضها ًىم جاٍع

 الظًجهما الغقُضًًالٗا٢لحن البالٛحن 

لي  ببًمدمض  ٖهُالن  ببًٞضٖىؽ ٖو

جهما ًخد٣٣ان  ما ٌكهضان ٖو الدجحري َو

ٍغ امل٨ىىهه  ىٖل ان الخٍغ املهُىهه والجَى

٢ٔض و٧لذ  مُٖٗٔظبه بيذ   ببً ٍٖى

ص٧ان  ٞض٧انٖلى بُ٘ اؾخد٣ا٢ها  ّٖى

وانل ما حؿخد٤ ُٞه الخمـ و٢ض ابحها 

٢ٔام لها  ُه  ٍٖى ٤ الى٧اله الكٖغ بٍُغ

ٔوبٗض زبىتها ٢ض ا٢غ   ٖلى  ّٖى ببً ٍٖى

ى ب٨ما٫ الصخت  ُا َو هٟؿه ا٢غاعا قٖغ

ضما الظي  ٞض٧انٖمخه ٖظبه ظمُ٘ ما جمل٪ ل٩ل ماو٘ قغعي باهه ٢ض بإ ملى٧لخه  ٖو



 الحجاز في المصادر والوثائق التاريخية ما قبل اإلدالم إلى وقتنا الحاضر   ُزَبْيد

 

  

 076 
 

بُٗه  ىالخمـ املظ٧ىع املى٧ل ٖل طال٪نضعها ط٦ٍغ وانل ما جمل٪ ُٞه الخمـ ٢ض بإ 

بشمً مٗلىم ٚحر  وطال٪مدمض ٖلي  ببًالغظل الٗا٢ل البالٜ الغقُض ٖبض الٛجي ى ٖل

االث مٗضوصٍ مى٣ىصٍ  ا٫ ٞغاوؿه ٍع همجهى٫ ٢ضٍع ومبلٛه ازىحن واعبٗحن ٍع  ليبُضٍ  م٣بْى

ُا باجا الػما ظاػما ٢الُا هاٞظ ؾا عخا  مً ًض مى٧لخه و٢ض صر البُ٘ بُٗا صخُدا قٖغ

ه  ءو٢خه وخُىه ٖلى اع٧ان البُ٘ والكغا ولؼومه واخ٩امه وقغوَه ال زُاع ًبُله وال مشىٍى

ذ واؾخلم الشمً املظ٧ىع  اُٞه ب٣ى٫ الباٌ٘ بٗذ واملكتري قٍغ وال٨ما٫ وؾلمه لُض  بلٞى

ا الخمـ  طال٪ ىقاملت واطهى له ٖل بغاجااملكتري  طمذ وابغو وال٨ما٫  ءمى٧لخه بالٞى

وال ٖاص للباٌ٘ وال  ءمل٪ مً امال٥ ٖبض الٛجي ًخهٝغ ُٞه خُض ٌكا وؾاع بىي٘ الُض 

ٔوال َلب وال خ٤ وال ؾبب وال ًمُىا باهلل ان وظب و٢ض اصع٥  صٖىاملى٧لخه ال  في  ٍٖى

الخمـ له خضوص ٌٗٝغ بها  طال٪الكٕغ والٗٝغ والض٧ان املبُٕى ُٞه  صعا٥الخمـ  طال٪

 ه و ٖىض حٛحر الؼمان ًدضٍ ٢بله خض م٣ُاٞ
 
 الكإع و  قاما

 
م قغ٢ا ؾُٗض  ببًص٧ان ٖبض ال٨ٍغ

 و 
 
م ٚغبا ظا خضوص الض٧ان واملبُٕى ُٞه الخمـ مً الض٧ان   ببًص٧ان ٖبض ال٨ٍغ ؾُٗض َو

ٔ و٢ض الؼم  ٖغيه ٖغيا ماعور و٦ٟل ٖلى ٖمخه ٖظبه بٗض الغيا مجها  ّٖى ببًٍٖى

 وعاٖلباَلًغيُه   عاعخ٤ والُبي إو الخمـ مً ظمُ٘ الضٖ طال٪ولاظاٍػ  باهه خامي 

ٔى الخمـ ٞٗل طال٪ٖبض الٛجي في  ىمٛاع ٖل ؤو ٌٗضًه  وان و٢٘ زلل  وال٣ضا  ءالهجا ٍٖى

ٔواملشل والؿىا مً اٖؼ ما ًمل٪  ل ٍٖى ى زمؿا قاٌٗا ٖو  هللاو٢٘ لاقهاص قهض  طال٪ ىَو

ٞضٖىؽ وقهض  ببًاخمض  بظال٪ٞضٖىؽ وقهض  ببًخامض  بظال٪٢بل زل٣ه قهض 

 زحر هللانالر و ببًمهلر  بظال٪ٖهُالن الدجحري و٦خب وقهض  ببًٖلي  بظال٪

غ طل٪ ًىم ؾب٘ مً    وازىحن وحؿٗحن . وماًهٖام ال٠  ؾٟغ الكاَضًً جدٍغ

 جصخُذ لازؿاء إلامالئُت الىاعصة في الىجُلت : 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

ا ط٦ٍغ ٖىض ًٖ  ط٦َغ
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 الغاقضًً الغقُضًً اجهاؤو و   اههؤو و 

 مٌُٗ  مُٗٔ الظًً َم  الظًجهما

ٔ ٌ  ٍٖى  ٖىى  ّٖى ٍٖى

ضما في ص٧ان  ٞض٧ان ضم  ٖو  ٖو

ه وطل٪  وطال٪  م٣بىيت  م٣بْى

 صع٥ صعا٥ او ئ بغ ؤو  وابغو 

 الُلب  الُب  ت ئوم وماًه

 وعاعي الباَل  وعاٖلباَل عاعي الخ٤  عاعخ٤

 نٟغ ؾٟغ  طل٪ طال٪

 : أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

 .  قاَض( ،ال٣اًضي ) مدمض بً ٞضٖىؽ .3

 .  قاَض() ٖلي بً ٖهُالن الدجحري  .1

 .  باجٗت() ٖظبه بيذ مٌُٗ .1

ٌ بً ٖىى .4  .  و٦ُل الباجٗت ( ،ال٣اًضي ) ٍٖى

 .  املكتري( ،الهىضي )ٖلي  ٖبض الٛجي بً مدمض .5

 . قاَض( ،ال٣اًضي ) خامض بً ٞضٖىؽ .6

 .  قاَض( ،ال٣اًضي ) اخمض بً ٞضٖىؽ .7

بي ) نالر بًمهلر  .8  .  ٧اجب وقاَض( ،الٍٛغ
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 الخضوص : 

 
 
 خض م٣ُاٝ املبُ٘( .): ٢بلت

 
 
(.):  قاما  الكإع

 
 
م بً ؾُٗض): قغ٢ا  ( .ال٣اًضي ص٧ان ٖبضال٨ٍغ

 
 
م بً ؾُٗض): ٚغبا  (.ال٣اًضي ص٧ان ٖبضال٨ٍغ
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   واملت شيلها  : أضل حجت هىع الىجُلت 
 

 ئلىُظ لبلضة زعؾالت مً  مىغىغها  : ، (11)الىجُلتعكم 

ضبلضة عابغ مً شُش كبائل  ُْ َب خػغة الغحاٌ الىمل  ئلى ػ 

 .الىغام عحاٌ اللىاص 

سها    : با -َـ 1193 جاٍع ش بالخلٍغب خؿب الفترة الؼمىُت  – جلٍغ ً الخاٍع وجم جضٍو

م .  ئبًغىع  الشُش /التي غاشها   غبض الىٍغ

ا  :  املإلف مىخبت  مطضَع

 :  هظ الىجُلت

خًغة الغظا٫ ال٨مل  بلى ، ةلىالخمض هلل حٗ

 ،ال٨غام مً ؤٖؼ هللا طاتهم ومخ٘ بدُاتهم 

الغظا٫ لا٦غمحن عظا٫ ال٣ىاص مً ٚحر 

 ،بٗض الؿالم و  ةلىجسهُو ؾلمهم هللا حٗ

م  ببً ٖىىزافي ٖل٨ُم ظاها  ال ٖبض ال٨ٍغ

ُاله و  ً مصزل ٖلي مى٨م بداله وماله ٖو

٧ان له خ٤ ٖلُه مى٨م ٖلى ًضًىا ومشجى 

ال٣ٟضٍ والى٣ضٍ مً ظهت الخا٫ واملا٫ الظي 

ا٦مجمصخي همكحها والظي ماجمصخى خىا   ٍو

٨م به والؿالم زخام. ةطاٞههسلحها    ما وٗٞغ

 ظهذالظي ٌٗلم به ٖىٌٍ مً  ٦ظال٪و 

بالص طوي ظمإ الشلض الظي ًىىب ٖىى 
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مً ٖىض  ،ًخهٝغ ُٞه ٠ُ٦ اخب وازخاع  ،مسالٟه  ٞالٗلم الًاجيمجها ٖضٍ ٖلُه هللا هللا 

ذ   . والؿالم زخام ، يالهُٗضهللا وخمىص  ُُٖذ ببًٖاًض  بدًغثعومي الخٍى

 جصخُذ لازؿاء إلامالئُت الىاعصة في الىجُلت : 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 و٦ظل٪  و٦ظال٪ ٞهظا  ةطاٞه

  ءال ًجي الًاجي ظهت  ظهذ

 ُُٖت هللا  ُُٖذ هللا  في الٗلم  ٞالٗلم

   بدًغة  بدًغث

 : أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

م  بًٖىى  .3 ضقُش  ، ال٣اًضي)ٖبض ال٨ٍغ ُْ  ( . في عابٜ ُػب 

1.  ٌ  ال٣اًضي( .)مٌُٗ  بًٍٖى

ذ  بًعومي  .1 ضقُش قمل ٢باثل )مدمض الخٍى ُْ  . ( ُػب 

 ُُٖت هللا . بًٖاًض  .4

 خمىص الهُٗضي .  .5
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   واملت شيلها  : أضل حجت هىع الىجُلت 
 

ضشُش  مىغىغها  : ، (12) عكم الىجُلت ُْ َب عومي بً غؿم  ػ 

 ًخىؾـ في خل زالف بين عحاٌ اللىاص اصخاب عابغ .

سها    :  َـ1194 جاٍع

ا  :  .املإلف مىخبت  مطضَع

 3394 هظ الىجُلت  هما وعص :         

ٖؿم  ببًا٢ى٫ واها عومي  ،ؾبداهه الخمض هلل  

م ٖىى             ببًباوي ٢ض وعصووي عظا٫ ال٣ىاص َو

م وطوي ٖىى وجالػمى الىظُه   يٖىضٖبض ال٨ٍغ

 صعىٞبٗض طل٪  ،ما اقضصٍ واؾضصٍ بُجهم  ٖلى

 ٌ ٖىى بالجماُٖه الظي ٢انٍغ ٖجها ٖلى ٍٖى

الص الخال٫ ؤو لا٦ٟا٫ ولا٢ىا٫ ومعي ٖلحها 

والجماُٖه لي واظابه ٖىى ان ما في ًضي لا ما٫ 

ُه وم٨ٟى٫ ٖجي  والضي ومعي ٖلُه حجت قٖغ

 ٌ ذ و٢ا٫ ٍٖى صٖىي َظا الغظا٫ ب٨ٟا٫ الخٍى

جي مبرػٍ وال معي ٞحها  صخُذ امل٨ٟىله مدغػٍ ٖو

ىى ٣ًى٫  ٞاظماُٖهصٖىاي  ال٦ً صٖىي  ٖو

 َظوم٨ٟىله وعصًىا ٖىى لكاَضًً ٖلى  ُٞضًه

الكهىص  او٢الى  ،اجها مً امل٨ٟىله  الؼاًضٍ املى٩ىعٍ

ٖىضي لا ماًضزله  ًغط ماوكهض ٖلُه ٣ٞلذ  ال٨ٟل ما ٞال٦ً ملل٪ا صخىا هسبر زبر في 

ٌ لكاَضًً ٖلى صٖىاٍ  ٞال٨ٟل وبٗض طا ٢لُىوي ٖلحها ال٣ىاص والؼمىوي  و٧للوعصًذ ٍٖى
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ذ ان ما ٞحها لا اصًان وو٢ٟذ البِىه ٢ؿمتها بُجهم و٢ؿمي ٞحها  وظحههم وبٗض طا ٖٞغ

في ؾض وظُه بًٗهم  شخي لازاعٖىض  الخضحهمب٣ي  ُٞما بُجهم وال ُٞما وقضصثمدٓىع 

ظي إو بٌٗ مً بٗض الضٖ م وانل  خًىعٍٖلم مدًىع ٢ض  َو الغظا٫ املٗغوٞحن َو

اًض ُٖاهلل ببًهللا وعقُض  ُُٖذ ببً ٖمغ الُُاع  ببًهللا ومؿلم  ُُٖذ ببً ٖو

ذ الدجهوامل٨ٟى٫ حٗٝغ بها وهي ٞ ومً ظهت امل٣ؿىمه  الؿاب٣ه الظي ٞحها وظه الخٍى

    وهللا ،للبدغ  ٢جن ٖغب ج٣اصث بطاا ٣ٖم ٖىى للبدغ وامل٨ٟىله مً الكام والُمً دضً

  . زحر الكاَضًً

 زالضت الىجُلت : 

ضَظٍ الىز٣ُت جد٩ي زالٝ وكب بحن عظا٫ ال٣ىاص ُٞما بُجهم اخخ٨مىا ُٞه ٖىض قُش  ُْ  ُػب 

ظا الخالٝ ٧ان بحن  ببً"عومي  الكُش / م وطوي ٖىى "  ؤبىاءٖؿم " َو " طوي ٖبض ال٨ٍغ

ذ   ُت ٖلحها ٦ٟل الخٍى بسهىم مؿخد٣اث و٢ؿىم في بعر وظاب ٖىى حجت قٖغ

لب     عومي ٖىى بكاَضًً . ببًَو

 جصخُذ لازؿاء إلامالئُت الىاعصة في الىجُلت : 

 الصخُدتاليلمت  اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 في الجماُٖت  ٞاظماُٖه صٖىاي  صٖىي 

 في ًضًه  ُٞضًه َظا  َظ

 املل٪  مل٪ طا  صا

 ما ًغص  ًغط ما ٞل٨ً  ٞال٦ً

 ألخضَم  الخضحهم في ال٨ٟل  ٞال٨ٟل

 شخيء  شخي آلازغ  لازاع
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 ُٖا هللا   ُٖاهلل في الدجت  الدجهٞ

 ُُٖت  ُُٖذ ٚغب  ٖغب

 :أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

 . 3ٖؿم  عومي بً  .3

م بًٖىى  .1 م ال٣اًضي ال ٖبض ال٨ٍغ ض: َى ٖىى بً ٖبض ال٨ٍغ ُْ ي قُش ٢باثل ُؼب 

ض ُْ  .  في عابٜ وله مغاؾالث م٘ ؤمغاء الٗؿىم آ٫ عومي ُػب 

ٌ : بً مٌُٗ  .1 ضٖىى مً ٦باع ال٣ىاص ال بًٍٖى ُْ ًً لهم ط٦غ في املهاصع ُؼب 

 .   تاملخ٣ضمت وؤصخاب مكُست ٢ضًم

 هللا .وانل بً ُُٖت  .4

 وعقُض بً ُٖا هللا . .5

اًض بً ُٖا هللا .  .6  ٖو

 الُُاعي(  .)مؿلم بً ٖمغ الُُاع  .7

 

 

 

 

 

                                                           
3

ض  قُىر مً  ٖؿم ببً مدمض بً عومي َى  ُْ  خغب قُىر ومً الؿاصؽال٣غن  في ط٦ٍغ الىاعص عومي بً مال٪ الكُش / ؾاللت ومًُػب 

م جم املٗغوٞحن سُت مهاصع ٖضة في ط٦َغ  َـ3191 ٖام ختى مكُستهم اؾخمغث واملدلُت والٟاعؾُت التر٦ُت الىزاث٤ في ط٦غ ولهم جاٍع

م ُىن  مؼإع ٞحها ولهم زلُو بلضة و٢اٖضتهم وم٣َغ ذ طوي  ٞغوٖهم ؤقهغ ومً وؤمال٥ ٖو حهم خٍى ض وؤماعة املكُست ٞو ُْ   ُػب 
 
 ؾاب٣ا

ىا٥.  واػن  وطوي  واَـ وطوي  سهم دبحنؾ البِذ َظا ًٖ مؿخ٣لت صعاؾت َو  .     الدجاػ ؤعى في لانُل جاٍع
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   هاكطت شيلها  : أضل حجت هىع الىجُلت 
 

بُؼ وشغاء في اخضي كغي خغب  مىغىغها  : ، (13) عكم الىجُلت

 ػغة بغابغ.لفي بالص ال

سها    :  َـ3395 جاٍع

ا  :  املإلف مىخبت  مطضَع

 : الىجُلتهظ 

 الخمض هلل 

  3395ؾىه 

سه جهاع  م مً قهغ مىلض ازغ ل٣ض  18جاٍع

خًغ لضًىا الغظل الغقُض البالٜ الٗا٢ل 

م  ببًٖلي  ٖلي وٗمت هللا  ببًٖبض ال٨ٍغ

خؿحن ٖضًجي  ببًوخًغ لخًىعٍ خمىص 

ٖلي  مدمض ببًالٛجي  (ٖبض)و٦ُال ًٖ 

خمىص  قتري الهىضي وبٗض خًىع الجمُ٘ 

 ُٞما ()ملى٧له ٖبض الٛجي مً ٖلي املظ٧ىع 

ال٣ٗغة  املؿما ٞاملؼعٕمً ابُه  زهه

 ٞالبلضٖلي بً وٗمت هللا الظي  مؼعٕ

املؿماٍ عابٜ اخضي ٢غاًا خغب وٗم ٢ض 

املظ٧ىع مً خمىص املظ٧ىع ملى٧له  ىبإ ٖل

 املكهىع في عابٜ  املظ٧ىع  املؼعٕٖبض الٛجي 

ُابُٗا( ) اؾمه  إبباظ صخُدا قٖغ

٢ضع البُ٘( )ٖىض ٣ٖض  ٞاملجلـو٢بى٫ 
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ا٫ ٞغاوؿه ٖجها  ً ٍع  وبغء ٞاملجلـمكِ م٣بىيه بُض الباٌ٘  غوف٢الشمً له ٖكٍغ

وال  صٖى للباٌ٘ ال  ًب٣ا املبُ٘ مل٩ا مً امال٥ املكتري وال  وؾاع طمت املكتري مجها  بغاءة()

 و٢ض اُٖى وظهه ٖلى طل٪ وهللا زحر الكاَضًً . ؾبب()َلب وال خ٤ وال 

 خًغ وقهض                      وخًغ وقهض                    و٦خب وقهض

 ٖبُض             بظل٪ ٖبض ال٣اصع طال٪ٖمغو                  ٖلى  طال٪ٖلى 

 مدمض ٣ُٞه ببً        م٣بى٫  ببًهللا                   ٣ُٞهمدمض  ببً

 صو٥ الهُضالوي             ال٣اًضي  ببًال٣اًضي                            

 جصخُذ لازؿاء إلامالئُت الىاعصة في الىجُلت : 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 في املؼعٖت  ٞاملؼعٕ ًسهه زهه

 في البالص  ٞالبلض املؿماة  املؿما

 املظ٧ىعة  املظ٧ىع  املؼعٖت  املؼعٕ

 ًجاب ةب باظإب املكهىعة  املكهىع 

 وبغت  وبغء في املجلـ  ٞاملجلـ

 صٖىي  صٖى وناع  وؾاع

   ًب٣ى  ًب٣ا

 : أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

م بً ٖلي وٗمت هللا .3  .الباج٘( ) ٖلي بً ٖبض ال٨ٍغ

 . و٦ُل املكتري( مً ؾا٦جي ًيب٘) خمىص بً خؿحن ٖضًجي .1

 . املكتري() مدمض ٖلي الهىضي بًٖبض الٛجي  .1
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٣ت  ؤَالي ؾالم بجي مً مُمىن  مً) مدمض ٣ُٞه  ال٣اًضي بًٖمغو  .4  ،ؾٍى

  قاَض(.

 .(قاَض ، مً ٢بُلت ظهُىت ؾا٦جي ًيب٘) الهُضالوي ٥ٖبُض هللا بً م٣بى٫ بً صو  .5

٣ت ؤَالي ؾالم بجي مً مُمىن  مً) مدمض ٣ُٞه ال٣اًضي بًٖبض ال٣اصع  .6  ، ؾٍى

 . وقاَض( ٧اجب
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   واملت شيلها  : أضل حجت هىع الىجُلت 
 

مىغىغها : لفىة مشاًش وأغُان كبائل  ، (14)عكم الىجُلت 

ض ُْ َب ؼ بً غىع  ػ  في ؾلب بالص ؾلُخت اللاًضي ئلى غٍى

 ومعجبت .

سها    :  َـ1197 جاٍع

ا  :  .املإلف مىخبت  مطضَع

 : هظ الىجُلت

 الخمض هلل وخضٍ 

ىى  م  ببًا٢ى٫ واها ٖمغان بً ؾٗض ٖو ٖبض ال٨ٍغ

ٖلى ؾٗض وطوي ؾُٗض ظمُ٘ باهىا لُٟىا  ببًومباع٥ 

 ٌ ما مدمض  ببًٍٖى ٖىى خىا وظماٖه مً املؿلمحن َو

ذ  ببً ُُذخمُض الخٍى مدمض وبغ٧اث  ببًهللا  ٖو

 لٟاعسخيؾلُمان  ببًوؾالم  لجٛشمي الخغماوي وخمُض

مدمض الٗهالوي و٢ض َلبىا  ببًامض ٖلي وخ ببًواخمض 

 ٌ ٖىى البالص الظي ُٞه اصٖىا ؾلُخه  ببًمً ٍٖى

 ٌ ومعجبه الظي مً مٗاظب وخضع و٢ض اُٖاها ٍٖى

في  قهىص لظيا بدًغث  لدجهفي باًَ  ملظ٧ىعٍالبالص 

لى ازىاهه  لدجه لها خضوص ًدضَا  ولبالصو٢ا٫ ٖلُه ٖو

 ملٛغبطوي ظمإ ومً   ل٣بلهمً قام طوي مٌُٗ ومً 

طوي ؾُٗض و٦ظا اُُٖتهم ُُٖه  ملكغ١ ومً  لبدغ  ي ٢غ 
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ماعور مً ظمُ٘  وظهذعخُم لغخُمه ولؼمتهم وظهي 

لب  ي إو لضٖ ٌض ٣ٗومً مَو الظي ًٌُٟ  لٗلمو  ٍٖى

ذ بغياَم  لخى٣اياث ومً ظمُ٘ و٢ض ٦ٟل الخٍى

م وعياَم ٖبض  بكهاصث الكهىص و٦خب وقهض بامَغ

 . الكهاصًًزحر  هللاومدمض ٖلي  ببًالٛجي 

ً مً قهغ  طال٪خغع  كٍغ  وؾبٗه وحؿٗحن . ماًهٖام ال٠ و  ولخىحن ؾٟغجهاع زمؿه ٖو

 جصخُذ لازؿاء إلامالئُت الىاعصة في الىجُلت : 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 الجٛشمي لجٛشمي ٖلى  ٖلي

 املظ٧ىعة ملظ٧ىعٍ الٟاعسخي لٟاعسخي

 بدًغة بدًغث  الدجه لدجه

 والبالص ولبالص الكهىص الظي قهىص

 املٛغب ملٛغب  ٢بله ل٣بله

 وظه وظهذ البدغ لبدغ

 وماثت وماًه ي إو الضٖ ي إو لضٖ

 الخىا٢ًاث لخى٣اياث والٗلم ولٗلم

 الكاَضًً الكهاصًً بكهاصة بكهاصث

 وازىحن ولخىحن طل٪ طال٪

   نٟغ ؾٟغ 
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 : 1أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

  )ال٣اًضي(. ٖمغان بً ؾٗض .3

م .1   )ال٣اًضي(. ٖىى بً ٖبض ال٨ٍغ

 )ال٣اًضي(.مباع٥ بً ؾٗض  .1

ٌ بً ٖىى .4  )ال٣اًضي(. ٍٖى

ذ  .5  )الٗؿمي(.مدمض بً خمُض الخٍى

 )الٗؿمي(.ُُٖت هللا بً مدمض .6

 بغ٧اث الخغماوي . .7

 الجٛشمي . خمُض .8

 ؾالم بً ؾلُمان الٟاعسخي . .9

 . )الٗهالوي( اخمض بً ٖلي .30

 الٗهالوي .خامض بً مدمض  .33

 .  )الهىضي( ٖبض الٛجي بً مدمض ٖلي .31

 الخضوص : 

 مً قام : )طوي مٌُٗ (.

: )ؤي اججاٍ الجىىب 
 
 طوي ظمإ(. ،مً ال٣بلت

 ومً املٛغب : )البدغ(. 

 ومً املكغ١ : )طوي ؾُٗض(.
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ٌ بً ٖىى ال٣اًضي ،   هم الى الكُش ٍٖى م جىظهىا  بىظَى ض ، َو ُْ َظٍ لاؾماء الىاعصة في الىز٣ُت َم مً مكاثش ووظهاء ٢بُلت ُػب 

وظاَتهم ٧اهذ َلب بالص ؾلُخه ومعجبت بىاصي عابٜ لظوي ؾُٗض ، و٢ض خغعث َظٍ الىز٣ُت ٦مدًغ  ازباث ٖلى ُُٖت الغخُم الى 

ذ بً ٖؿم في طل٪ الى٢ذ .  عخُمه ، و٢ض خغعث َظٍ الىزُ ض الكُش ُُٖت هللا بً مدمض الخٍى ُْ  ٣ت بخى٢ُ٘ الكهىص و٦ٟالت قُش ُػب 
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   واملت شيلها  : أضل حجت هىع الىجُلت 
 

مً ؾلب ئنهاء صغىي كبلُت  مىغىغها  : ، (15) عكم الىجُلت

ضشُش  ُْ َب ت)عومي بً غؿم  ػ  ضشُش  ئلى (الخٍى ُْ َب الشُش عابغ  ػ 

م /   اللاًضي غىع بً غبضالىٍغ

سها    :    َـ3397 جاٍع

ا  :   . املإلفمىخبت  مطضَع

 : هظ الىجُلت

 الخمض هلل

خًغة الغظل امل٨غم املدترم مً اٖؼ هللا  بلى

م ؾلمه هللا حٗ ببًطاجه ٖىى   ةلىٖبض ال٨ٍغ

واب٣اٍ وبٗض الؿالم ٖلُه وعخمت هللا وبغ٧اجه 

٨م اللي ب٩ل زحر مً خا٫  ٨م به ٖٞغ الظي وٗٞغ

ض 3 ٢الذ ُْ بُجهم  ؾاع  وبجي مدمض ٢ض زبرث ما ُػب 

ٖجها باُٚجهم ًخسالهىن َم وبجي  جضٞىاو٢التهم 

٧ان ٢ضعتهم لا ًبٛىن  مدمض واعي ًخسالهىا وال

ؿخًمضون ًضحهم في بجي مدمض  مٗهم  غوهاجَو

م ٞالن  ًىزغون ٢اجلحهم وزهمهم ما اؾخلخ٣َى

ضاللي ػ٫ ػ٫ ٞجاً٪ ٦خاب  ُْ ضل ُػب  ُْ ا٢غاٍ ٖلحهم  ُؼب 

                                                           
3

 في للخىؾِال٣باثل  مكاًش بلى ال٣االث وجى٧ل ال٣باثل اءؤبى جسو التي بالخ٣ى١  مخٗل٣توصٖاوي ٢بلُت  و٢ًاًا ؤمىع  بها املغاص:   ٢الت 

 .  و٢ض جدل في بًٗت ؤًام وقهىع  ؤًام ٖضة بلى ال٣الت َظٍ حؿخمغ و٢ض خلها
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هم بىظهي  ،ان ٢بلىا ما ُٞه ٞهم ٖلى مابُيىا وبُجهم  وؤها  ،وبن قٟذ مجهم زالٞه ٖٞغ

٨م والٗظع في البُاى ،هللا واظحهم ان قاء زمـ في الضازل 3 ٦خبذ لهم وؾا  َظا ماوٗٞغ

 والؿالم . وفي عبُ٘ لازغ .
 

 جصخُذ لازؿاء إلامالئُت الىاعصة في الىجُلت : 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 جضاٞىا  جضٞىا ناع  ؾاع

   ٢الت  ٢الذ

 

 : أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

م  .3 ضقُش  ال٣اًضي)ٖىى بً ٖبض ال٨ٍغ ُْ  (.اَل عابٜ  ُػب 

ذ  .1 ضمً قُىر وامغاء  )عومي الخٍى ُْ  ( .في الدجاػ ُػب 
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ض َى:  الىؾا   . الخالٝ لخل املخسانمحن بحن لل٣اء ًدضص مٖى
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   واملت شيلها  : أضل حجت هىع الىجُلت 
 

في بُؼ وشغاء بالص ووالت  مىغىغها  : ،(16)عكم الىجُلت 

 . اللػغة بىاصي عابغ

سها    :  َــ 1212 جاٍع

ا  :  .املإلف مىخبت  مطضَع

 هظ الىجُلت هما عوص :

  ةلىالخمض هلل حٗ

 ؾُضها مدمض واله وصخبه وؾلم .  ٖلىهللا  ىونل

٢ض  3101 ؾىت الٟغص املدغم املباع٥ عظباهه ملا ٧ان ًىم 

مدمض ٖلي وبحن  ببًخهل هؼإ وحكاظغ بحن ٖبض الٛجي 

ى و٦ُل ًٖ بىاث ٖلي  وٗمذٞخخي  ببًاخمض   ببًهللا َو

ىه بىاث ٖلي  وٗمذ  وطال٪هللا  وٗمذهللا مباع٦ه ومٍؼ

الجزإ في ما َى لهً في بالص في عابٜ املؿماٍ ال٣ٍٗغ ٖبض 

ذ مً ٖلُان  ً  وٗمذٖلي  ببًالٛجي ٣ًى٫ قٍغ هللا ٖو

بُجهم ظماٖه مً املؿلمحن  ٞضزلى املظ٧ىعاث  زىاجهؤ

لب  صٖىالٛبىن و٧ل بُجهم ا وان٣ُى بُجهم  وانلخى  َو

لبىاث ٖلي  ظٗلى البالص املؿماٍ ال٣ٍٗغ و٢ض  طال٪في 

ا٫ بٌُ  وٗمذ  ٌٗضحهابغوؾها  ٞغوؿهاهللا زمؿحن ٍع

صٖىاَم وما ب٣ي  ان٣اٍٞخخي ملى٧لُىه في  ببًلخمض 

 ببًٞخخي مً ماله و٢ض خًغ اخمض  ببًًغيحهم اخمض 
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املؿماٍ ال٣ٍٗغ  ٞل بالصماَى لهً ٞخخي والؼم وظهه ٖلحهً ُٞما لهً ٖىض ٖبض الٛجي في 

 ٖلىماعور ًغزه الخي ًٖ املُذ والى٣ي ًٖ البا٤ً  وظهاي والخلى٫ إو مً ظمُ٘ الضٖ

لب خًغ وقهض ُٚض  صٖى الهلر املظ٧ىع ٢اَ٘ ل٩ل  طال٪و ٞخم  وقهض ماط خماًذ َو

ىه ومباع٦ه بىاث ٖلي و ٖلى وقهض الٟى٣ل عقىص ببًهللا وقهض مدمض  وٗمذ ببً  ٗمذمٍؼ

 الُلب مً نلر .      َظٍٞخخي..... في ظمُ٘ ماًضبٍغ اخمض في  ببًهللا اجهً و٧لً اخمض 

 جصخُذ لازؿاء إلامالئُت الىاعصة في الىجُلت : 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 وطل٪  وطال٪ وٗمت هللا  هللا   وٗمذ

 صٖىي  صٖىا ٞضزلىا  ٞضزلى

 ٞغاوؿا ٞغوؿها ظٗلىا  ظٗلى

 في البالص  ٞل بالص َظا  َظٍ

 بؾ٣اٍ ان٣اٍ َظا  ماط

 : ؤؾماء الىاعصًً في الىز٣ُت 

 . )املكتري( ٖبض الٛجي بً مدمض ٖلي .1

 .  )و٦ُل ًٖ بىاث ٖمه( خمض بً ٞخخي وٗمت هللاؤ .2

ىه بىاث ٖلي وٗمت هللا .3  .  )مى٦الث ببً ٖمهً( مباع٦ه ومٍؼ

 .  )قاَض( وٗمت هللا بًُٚض  .4

 . )قاَض( عقىص الٟى٣ل بًمدمض  .5
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   واملت شيلها  : أضل حجت هىع الىجُلت 
 

زالف بين عحاٌ اللىاص  مىغىغها  :(17)عكم الىجُلت

ضال ُْ َب  أصخاب عابغ .ًىن ؼ 

سها    :  َـ .1213 جاٍع

ا  :   . املإلفمىخبت  مطضَع

 هو الىز٣ُت  ٦ما وعص : 

 الخمض هلل وخضٍ 

سها الغظا٫ الٗؼاػ  ل٣ض جدايغوا ٖىضها ًىم جاٍع

م ٖىى  م  ببًَو ٌ  او ٖبض ال٨ٍغ ٖىى  ببًٍٖى

ٌ و٠٢  ؽاٞضٖى  ببًفي بِذ خامض  وان ٍٖى

 ولا ل٣بنبُجهم مً ا ؾاع ما  في مال٢ًلٗىى في 

مُها٫ ال٣اضخي وان ٖىى اظابه اوي وا٠٢ 

اوا٠٢  ٣ٞ3حري للمدؿب الظي ٢ضام  ٞحها  بلٞى

ٞم  ٞخدذما ٖىضي ٞحها  ٣ٞحري  ؾاب٤ َا ليلوا

ا٫بؿلم مصخو  ٣ٞحري ختى حؿضون  وبٗض ما  واٍع

ختى ان ٧ل مً له مدسخي  ا٢ىامحؿضووي ما 

ازظًدؿبه  الٗغب  نالويؤو ولا َى له  ما ٍو

هىعصَا  ال٣اىامل٣هىعٍ ٣ًهغوجها والظي جغص 

 ٌ ُا ٍٖى  ؾاع َضص و٢اله ٖىى  بل٣اى لاٖو
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 ال٣ٟحر : مىي٘ ػعٕ الىسُل . 
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ض له ٖلُ٪ بىالص الخال٫  صاع٧ى بُجي وبِى٪  ً عظا٫ ان ٖضله ٖلُه ٖو كٍغ ٖلى ازىحن ٖو

ٌ  نلجيؤو  ولااعب٘ لي  ُا ٍٖى بض املٗحن   بكهاصثواخض مً الٗغب ٖو  ببًالؿُض اخمض ٖو

الي ٌكهض ب ببً وامباع٥عوٍطخي  اخمض ٖلى َظا ال٣ى٫ وهللا  ببًنالر  كهاصثمدمض ظٞغ

 َـ . 3101ؾىت  قىاع ٖامً قهغ  11جهاع  خغوع طال٪زحر الكاَضًً 

 لازؿاء إلامالئُت الىاعصة في الىجُلت : 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 ٞضٖىؽ   ٞضٖىاؽ و  وا

 ناع  ؾاع مل٣ى  مال٢ً

ا الٛبن  ال٣بن اء  بلٞى  بالٞى

 ٞخدت  ٞخدذ ؾاب٣ها َا ؾاب٤

 نلجي ؤو   نالويؤو  ؤ٢ىم  ا٢ىام

 بال٣اضخي  بل٣اى ال٣اضخي ال٣اى

 ع٧ىص ع٧ىاص ناع  ؾاع

 مباع٥  وامباع٥ بكهاصة  بكهاصث

 ٖاقىعاء ٖاقىاع خغع  خغوع

 و وا طل٪  طال٪

 : ؤؾماء الىاعصًً في الىز٣ُت 

م  .3   (.الخالٝ َغفيخض ؤ ،ال٣اًضي )ٖىى بً ٖبض ال٨ٍغ

ٌ بً ٖىى  .1  (.ؤخض َغفي الخالٝ ،ال٣اًضي )ٍٖى

 . ناخب م٩ان ال٣ًىة( ،ال٣اًضي )خامض بً ٞضٖىؽ  .1
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 (. قاَض)3 خمضؤالؿُض  .4

 (.قاَض) 1 ٖبض املٗحن بً عوٍطخي .5

الي .6  .قاَض() 1 مباع٥ بً مدمض ظٞغ

 .قاَض() خمضؤ بًنالر  .7
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كتر٧ىن  ال٣ًُمت ؤَالي مً ض م٘ َو ُْ  . الؿ٨ىه في ُػب 
1
ض مً خغب .  ُْ  مً الجخاصلت اَالي الضُٖجُت مً ُػب 
1
 .خغب مً مؿغوح مً ٖٝى ٢بُلت مً اللهبت مً 
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   واملت شيلها  : أضل حجت هىع الىجُلت 
 

بً  عغى  الشُش /وضُت  مىغىغها  : ، (18)عكم الىجُلت 

م اللاًضي ال ضغبضالىٍغ ُْ َب  ي  .ؼ 

سها    :  َـ1218 جاٍع

ا  :  .املإلف مىخبت  مطضَع

 :  هظ الىجُلت

ؾُضها ٖلى هللا  ونلالخمض هلل مؿخد٣ه مً عب الٗاملحن 

ًو لا مدمض ؾُض  ىٗم اهه ل٣ض خًغ لضًىا ٞ  لحن ولازٍغ

ل م  ببً ّٖىًضًىا الغظل امل٣غ ٖلى هٟؿه  ىٖو ٖبض ال٨ٍغ

ى ب ُا َو الصخت  ٨ما٫و٢ض ا٢غ ٖلى هٟؿه ا٢غاع قٖغ

ضماوالؿالمه  الضهُا ٞاهُه  بانل٩ل ماو٘ قغعي و٢ض ٖلم  ٖو

لا ما ٢ضمذ ًضاٍ بٗض ان  الوؿانبا٢ُه وان لِـ  ولازٍغ

هللا ٢ض َضاٍ ل٣ض اخؿً وجهض١ وؾبل زلض ماله مً 

٦ثر مً مضع  ؤو ظمُ٘ ما ًمل٪ في ظمُ٘ املىا٢٘ ما ٢ل مىه 

وهسل وص٧ا٦حن وبُىث وعاؾُه وماقُه ُٞما خاقذ ًضًه 

مً  ؾبُال ؾاعخا هاٞظوما ٣ٖبٍى والضًه في ظمُ٘ املىا٢٘ 

 املدؿىحن هللا ًجؼًىم  ةلىلىظه هللا حٗ ءو٢خه وخُىه ابخٛا

نض٢اث في  ي إو ُٖٓما والؿبُل َظا ًجٗل مىه ٖك اظغ 

حٍر  هض١ مىه خؿىاث  آًاعمًان ٚو  ءٟاالًٗ ٖلىٍو

اصٍ  ًٖ الٗك م إو واملؿا٦حن جدذ الٍؼ حَر ي مً لا٢غبحن ٚو

٣ه  طال٪بىٓغ الى٦ُل والى٦ُل ٖلى  الؿبُل واخؿاهه وجٍٟغ

ٔ   ؾاعو٢ض   الؿبُل الٗكحرٖلى وله زضامه  ّبً ٖى  ٍٖى

وال عيا  ُٚٓاهاٞظ ال ًغصٍ  ةلىالؿبُل لىظه هللا حٗ طال٪
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ازمه ٖلى الظًً  ٞاهماوال امغ مً امىع الضهُا ٞمً بضله بٗض ما ؾمٗه  ٚىاوال ٣ٞغ وال 

لى  هللاًبضلىهه ان   بظال٪٢بل زل٣ه قهض  هللاو٢٘ لاقهاص قهض  طال٪ؾمُ٘ ٖلُم ٖو

الي وقهض  ببًمباع٥  م الهابِ وقهض  ببًاخمض  بظال٪مدمض الجٞغ ػوٍض  بظال٪ٖبض ال٨ٍغ

غ  الكاَضًً زحر  وهللا  نالر   ببًمهلر  بظال٪م٣بى٫  و٦خب وقهض  ببً   طال٪  جدٍغ

 وزمان . وماًخحنال٠   ٖام عمًان  مً  ٖكغ  ًىم 

 جصخُذ لازؿاء إلامالئُت الىاعصة في الىجُلت : 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 ٖىى  ّٖى ونلى  ونل

ضما ضم  ٖو  وؿانلئل الوؿان ٖو

 طل٪ طال٪ ًجؼي  ًجؼ

 ناع ؾاع ًًا ؤ آًا

 ومئخحن وماًخحن ٚجى  ٚىا

 :  الىجُلت في الىاعصًً أؾماء

م  .3  . املىصخي( ،ال٣اًضي )ٖىى بً ٖبض ال٨ٍغ

ٌ بً ٖىى  .1  . هاْغ ؾبُل الىنُت ( ،ال٣اًضي )ٍٖى

الي .1   قاَض(. ،)الٗىفي  مباع٥ بً مدمض الجٞغ

م الهابِ ؤ .4   ( .قاَض ،الهُٗضي )خمض بً ٖبض ال٨ٍغ

 .)قاَض(  م٣بى٫  بًػوٍض  .5

 (. ٧اجب وقاَض ) 1 نالر بًمهلر  .6

 

                                                           
3
بي  ض . صًاع في الىزاث٤ ٦خبت ؤقهغ مً -الٛغبت وواخضَم ٍٚغ ُْ  ُػب 
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   واملت شيلها  : أضل حجت هىع الىجُلت 
 

ا  ، (19)عكم الىجُلت مىغىغها : صغىي في ميراث خػَغ

 حماغت مً املطلخين .

سها    :  َـ1218 جاٍع

ا  :  . مىخبت املإلف  مطضَع

 هظ  الىجُلت هما وعص : 

 الخمض هلل وخضٍ 

سها الغظا٫ لا ًغو خل٣ض   حيٖىضها ًىم جاٍع

م  ل بً ٢اؾم وخؿحن  الظًجهماط٦َغ  و٢ض هللاهٍؼ

ل هللا في بالص امهم  ببًازحهم ٖمغان  لىٖاصٖى  هٍؼ

٢اؾم وخؿحن  اصٖاخمض باالؾم قٗحٍر بالص خمض 

بان  ناظابهم ٖمغاو باجها بالص امىا و٧لىا ٞحها ؾىاء 

امي اب٣خجي واؾخلمذ مجي زمً مٗلىم وال ٖىضي 

حكاظغث الخهىمُه و  ال ٢ؿمل٨م ٞحها اؾم و 

م ظماٖه مً جبُجهما وا بُجهما  وانلخى ملؿلمحن اَى

لبى ظمُٗا  مٖلحه وجىظهى   ٧اًىهمجهم البالص  َو

م  ُٖىهالهم  و٢الىلخُض اجهم اعخام  واَُٖى

ل هللا وال ببًو٢الىا الؼمىها و٢لِ خؿحن  ؼم هٍؼ

ل ما ج٣لُىن ُٞه  لىازُه ٢اؾم ٖ ىوظهه ٖلُه ٖو

وال لىا بٗض  و٢اؾماها  عايِىهُٞه باهىا  وجىظهخى 
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اخمض  ببًمدمض ومدمض  ببًاملظ٧ىعًٍ الؿُض اخمض  هوال مخابٗه والجماٖ و٢ٟت٢ىل٨م 

ّىالغ٢ابي  ابض  ٖو م ٖو باص بمجغ  ببًبجي ٖبض ال٨ٍغ ٘ و٢ض ظٗلىا البالص بمجغ  ببً٘ ٖو

ً  لغبٗه٧اًىه  كٍغ ً  بلُضبٗض ان جٓهغ مجها زالزه اطٕع  ؾهمٖو كٍغ بجٗل البالص اعبٗت ٖو

لخؿحن و٢اؾم حؿٗه اؾهم مً بٗض الشالزه لاطٕع بظعإ الُض والشالزه  الُض ٕابظع ؾهم 

مغان له  و٦ظال٪لاطٕع في ًماوي البالص  الدؿٗه لاؾم املظ٧ىعٍ في ًماوي البالص ٖو

 مجهابغيا  طال٪ص ٢ض جم الغيا وال٣ؿمت بُجهما ٖلى البال ؾهم في قامي  زمؿُٗكغ 

و٢ض ٦ٟل خؿحن ٖلى  طال٪ ىا ٖلمًٍ و٢ض قض الٗلم بُجهجبىعًٍ وال م٣هىع موازخُاع ال 

هللا ٢بل  و٢٘ لاقهاص قهض طال٪ لىظاٍػ والؼم ٖلُه ٖولا ازُه ٢اؾم بٗض الغيا مىه و

م وقهض  ببً ّٖى بظال٪مدمض وقهض  ببًالؿُض اخمض  بظال٪زل٣ه قهض  ٖبض ال٨ٍغ

مجغب٘  ببًوقهض ٖباص  ب٘مجغ  ببًٖابض  بظال٪اخمض الغ٢ابي وقهض  ببًمدمض  بظال٪

غ  ببًمهلر  بظال٪و٦خب وقهض  ًىم زالر مً مىلض  طال٪نالر وهللا زحر الكاَضًً جدٍغ

  .زان ٖام ال٠ وماًخحن وزمان

 جصخُذ لازؿاء إلامالئُت الىاعصة في الىجُلت : 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت الخؿأاليلمت 

 اصٖىا  اصٖى خًغوا ًغو خ

 اصعى  اصٖا الظًً َم  ا الظًجهم

لبى  ال٩اًىت  ه٧اًى البىا  َو  َو

 وانلخىا  وانلخى وجىظهىا  ىوجىظه

 ُٖىها ؤ ُٖىها و٢الىا  و٢الى

 عيِىا به  عايِىه وجىظهخىا  ىوجىظهخ
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ّى ىى  ٖو  بالُض  بلُض ٖو

 و٦ظل٪  و٦ظال٪ لاعبٗت  لغبٗه

 : أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

ل بً ٢اؾم  .3  مضعي (.     ، الٗىفي) هللاهٍؼ

ل هللا  .1  مضعي (.     ، الٗىفي)خؿحن بً هٍؼ

 . مضعى ٖلُه( ، الٗىفي) ٖمغان بً هٍؼل هللا .1

  )مهلر وقاَض( . خمض بً مدمضالؿُض ؤ .4

 . مهلر وقاَض( ،الخاػمي ) خمض الغ٢ابيؤمدمض بً  .5

م ىٖى  .6  مهلر وقاَض( . ،ال٣اًضي ) بً ٖبض ال٨ٍغ

 .مهلر وقاَض( ،الخاػمي ) ٘بٖابض بً مجغ  .7

 .قاَض(و مهلر  ، الخاػمي)٘ بٖباص بً مجغ  .8

بي) مهلر بً نالر .9  . ٧اجب وقاَض( ، الٍٛغ
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   واملت شيلها  : أضل حجت هىع الىجُلت 
 

بىاصي وصان بين بُؼ وشغاء  مىغىغها : (21) عكم الىجُلت

 عحاٌ اللىاص .

سها    :  َـ .3133 جاٍع

ا  :  .املإلف مىخبت  مطضَع

 هظ الىجُلت  هما وعص : 

 الخمض هلل وخضٍ 

ٓهغ  َظي ُه ٌٗٝغ مًمىجها ٍو ُه مدغعٍ مٖغ حجه قٖغ

الحها ٌٗلم الىاْغ الحها اهه ملا ٧ان  خخُاطإلا م٨ىىجها ٖىض 

سها ل٣ض خًغ لضًىا وبحن ًضًىا الغظلحن  ٖىضها ًىم جاٍع

ما بدا٫ الصخه ٛالبال  والخمامحن الٗا٢لحن الغقُضًً َو

ُه و٢ض ا٢غ  ضم املىاو٘ الكٖغ هٟؿه الغظل  ٖلىال٣ٗل ٖو

ُاالٗا٢ل  ٢ض بإ ٖلى  ههإبٖىى  ببًمٌُٗ  ا٢غاعا قٖغ

انل ظمُ٘ ما  امباع٥ ببًالغظل البالٜ الغقُض عقىص 

    ُٖا٫ ٖىى  في الٓهٍغ بىاصي وصان ازىاجهٌؿخد٣ه م٘ 

ى الغب٘  ه َو ٟحن مً اٖما٫ م٨ت املكٞغ بحن الخغمحن الكٍغ

اعر قغعي ٢ض باٖه بشمً مٗلىم ٚحر مجهى٫ ٢ضٍع و 

و٢ض اؾخلم الباٌ٘ مً  لؿلُاهُهؾ٨ه ا ه ؾخه وزالزحن ٢غف وال٣غف اعبٗحن صواويٛومبل

ا طال٪ املكتري ًض  قاملت واطن له بىي٘ الُض  بغاةطمت املكتري  ؤوابغ  ولخمام ءالشمً بالٞى

ُا ظاػما ال ػما هاٞظااملبُ٘  طال٪ٖلُه وصر   مكخمالمً ؾاٖخه وخُىه  بُٗا صخُدا قٖغ
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ُه ٞال قٍغ ًبُله وال ٖلى  تاع٧ان البُٕى الكٖغ جٟسخه وال زُاع ٨ًٟه و٢ض بإ  مشىٍى

وال َلب وال خ٤ وال ؾبب وال صًً باهلل  صٍٖىوقغا الكاعي ولِـ للباٌ٘ ُٞما بإ ال  لباٌ٘

البالص خضوص حٗٝغ بها ٖىض حٛحر الؼمان ًدضَا ٢بله مؿُل الٗماع  ولظال٪ان وظب 

ه مٍغ دضَا مكغ١ ال٣لُلي و  ومىُمٗه والهٍؼ دضَا مً قا قمالي الغا٦ه بلىٍو م بجي خمض ٍو

دضَا ٚغب الهمض الىا٠ً جمذ الخضوص و٢ض الؼم الباٌ٘ ٖغيه  مً  ٖغيا ماعوزاٍو

ً صًً هللا ان وظب  لىبلالهبل ومً  ًغيُه  عإ الخ٤ومً ج٣لب الٗغب ٖلى الٗغب ٖو

ضع٥ الكٕغ ولضع٥ الٟٕغ والهجا وال٣ض بفي الضاع٦حن  اصع٧لهٖىه ٌٗضًه و٢ض  وعإ الباَل

 بظال٪قهض هللا ٢بل زل٣ه وقهض  طال٪ٖلى  لاقهاصوو٢٘  لبولُي إو مً ظمُ٘ الضٖ

ٖؼام و٦خب وقهض وقهض ظبران  ببًٖبض هللا    بظال٪ؾالم املؼجاصي وقهض  ببًمدمض 

ه . 3133ؾىت  9اخمض َابِ وهللا زحر الكاَضًً خغع ًىم  ببً  َـ مً الهجٍغ الىبٍى

 جصخُذ لازؿاء إلامالئُت الىاعصة في الىجُلت : 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت الخؿأ اليلمت

 وجمام  والخمام  عاعي الخ٤   الخ٤ عإ

 زىجهب ازىاجه مباع٥  امباع٥

 والخمام ولخمام طل٪  طال٪

 الباج٘  لباٌ٘ بغاءة  بغاة

 والُلب  ولُلب صٖىي  صٍٖى

 صع٥ له ؤو  اصع٧له وعاعي الباَل  الباَل وعإ

 الىبل  لىبل  َظٍ  َظي

 : أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

 ( الباج٘ ،ال٣اًضي )ٖىى  بًمٌُٗ  .3
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 .املكتري() امباع٥ بًعقىص  .1

 ( .قاَض)ؾالم املؼجاصي  بًمدمض  .1

 .  قاَض() ٖؼام بًٖبض هللا  .4

 (. ٧اجب وقاَض)اخمض َابِ  بًظبران  .5

 الخضوص : 

 
 
ت ومىُمٗت (.ؤي ظهت الجىىب مؿُل الٗماع ): ٢بلت مٍغ  والهٍؼ

 ؤي ظهت الكغ١ ال٣لُلي قما٫ الغا٦ت (.)مكغ١ : 

 ؤي ظهت الكما٫ بجي خمض (.)قام : 

 الهمض الىا٠ً(.)ٚغب  : 
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   واملت شيلها  : أضل حجت هىع الىجُلت 
 

مىغىغها : ؾبُل الشُش غىع بً  ، (21)عكم الىجُلت 

م اللاًضي بثلث ماله .  غبضالىٍغ

سها    :  ٌ  1213   جاٍع
ً
با  جلٍغ

ا  :  .مىخبت املإلف  مطضَع

 هظ الىجُلت : 

 الخمض هلل 

م ّٖىل٣ض ا٢غ  باهه ٢ض ؾبل  3 ابً ٖبضال٨ٍغ

زلض ماله مً مضع وهسل وماقُت وعاؾُت في 

املىا٢٘ في عابٜ وزى٫ والٛآًت  ظمُ٘

غيت ما خاقذ ًضًه وما ٣ٖبٍى والضًه  ٍى ٖو

ؾبُل لىظه  طال٪وبُىث زلض   وفي ص٧ا٦حن

م مً بٗض ٖ ماصام  ّٖىحن املؿبل هللا ال٨ٍغ

َى حي بخضبحٍر واطا ؾاع الى عخمت هللا ؾغح 

الؿبُل وهٟظ والؿبُل َظا مً بٗض ٖحن 

الي  بكهاص ّٖى مباع٥ ابً مدمض الجٞغ

م الهابِ  وقهاصث اخمض ابً ٖبضال٨ٍغ

٧اجب  وقهاصثػوٍض ابً م٣بى٫  وقهاصث

                                                           
3

ض في الدجاػ  ،  ٢ض ؤو٠٢ وؾبل زلض ماله في   ُْ ضي الخغبي ؤخض مكاثش ُػب  ُْ م بً ؾُٗض ال٣اًضي الُؼب  َى الكُش ٖىى بً ٖبضال٨ٍغ

ؿغي الؿبُل ب  ،  َو
 
ى مً ٣ًىم باالقغاٝ ٖلى بصاعة الؿبُل ما صام خُا  لِـ باألمغ ال٣لُل خُاجه َو

 
ٗض مماجه ، وظٗل زلض ماله ؾبُال

ا  وماقُت وهسل مضعوالؿهل ، ٣ٞض ٧ان ًمل٪ مً املا٫ ال٨شحر  مً  حَر  والٛآًت وزى٫  عابٜ في املىا٢٘ ظمُ٘ في وعاؾُت٧اإلبل والٛىم ٚو

غيت ٍى ظا الٗمل ال ًم٨ً ؤن ٣ًىم به لا الغظا٫ الٗٓام طوو الىٟىؽ  ٖو التي هي آزغ خض ظضًت ال٣اًضي مً ظهت الجىىب ، َو

ىض ٦غمهم الضهُا . مت  ، الظًً جهٛغ في ؤُٖجهم ٖو  ال٨ٍغ
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 حر الكاَضًً .لاخٝغ مهلر ابً نالر وهللا ز

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 وقهاصة  وقهاصث ٖىى  ّٖى

 :أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

م ) .3  . املىصخي(  ،ال٣اًضي ٖىى بً ٖبضال٨ٍغ

الي ) .1  . قاَض( ،اللهُبي مباع٥ بً مدمض الجٞغ

م الهابِ ) .1  . قاَض(  ،الهُٗضي ؤخمض بً ٖبضال٨ٍغ

 بً م٣بى٫ )قاَض(.ػوٍض  .4

بي مهلر ابً نالر ) .5  ٧اجب وقاَض (. ،الٍٛغ
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   واملت شيلها  : أضل حجت هىع الىجُلت 
 

 . : بُؼ وشغاءمىغىغها  ، (22) عكم الىجُلت        

سها    :  َـ   1213 جاٍع

ا  :  .املإلف مىخبت  مطضَع

 : هظ الىجُلت

 الخمض هلل 

ُه  َظي ُه مدغعٍ مٖغ مً بحن  نضعةحجه قٖغ

م  ًض الخا٦م الكغعي الىاي٘ زُه وزخمه ال٨ٍغ

به في .... بد٤ مدمض نلى  ةلىاٖالٍ ل٠ُ هللا حٗ

هللا ٖلُه وؾلم ومً هباٍ املىث زالٞت ........... 

خًغ بحن ًض  طال٪بسلُو َى ان مًمىن 

 بب٦ًال مً ؾُٗض البِصخي وهىبي   اقغعيالخا٦م 

جها ؤو ص ؤبىٖلي  ص وقهضوا قهاصة لها مد٣٣ىن ٖو

حر باٖذ  ٌٗلمىن   ببًمدمض ٖلى ان ػاٍَغ بيذ َػ

بىاصي  ال٩اًىهؽ ظمُ٘ عب٘ البالص ؤو مض ببًخمُض 

املؿماٍ الضوماهُت وهي بحن املضمً  بُغ٢ذزلُو 

 ببًوقغ١  حجحر  ببًخضوصَا لاعبٗه ًدضَا ٢بله 

حر و   َػ
 
حر  ببً قاما  و  صؤو وبىصَػ

 
صاصوص ؤبى ٚغبا

واملٛاعبه جمذ الخضوص بشمً مٗلىم ٚحر مجهى٫ 

ا٫  وجم البُ٘........ وخ٨م بصخخه الخا٦م الكغعي  ٞشمً اطمت وابغثو٢ضٍع زمؿحن ٍع

امٍغ  املظ٧ىع  اعب٘وظؼم وناع ظمُ٘   وخاصزاوما ًيؿب الُه ٢ضًما  ومىاٞظٍ وصمٍغَى ٖو
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وال َلب وال  صٖىابإ ال  في ما للباٌ٘ ًب٤ومل٪ مً امال٥ املكتري وال ٖاص  ٞلمبُ٘صازال 

ُه خغع  للىظُهمً  شخيخ٤ وال ؾبب وال ًٞه وال طَب وال  قهغ ال٣هحر  طال٪الكٖغ

 . ر َٗكغ وزال  ومُخحنؾىت ال٠ 

  بظال٪قهض                                                       بظال٪قهض 

 ص ؤو صؤبى ٖلي  ببًهىبي  مدؿً                               ببًؾُٗض البِصخي 

 وهللا زحر الكاَضًً                                   

 ........................... ببًهللا ٖبض هللا  بلىالكٍغ٠ ؾلُمان هاًب الكٕغ 

 جصخُذ لازؿاء إلامالئُت الىاعصة في الىجُلت : 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 نضعث  نضعة َظٍ  َظي

 الكغعي اقغعي طل٪  طال٪

 بغؤث ؤو  وابغث بُغ٢ت  بُغ٢ذ

 في الشمً  ٞشمً الظمت  اطمت

 املظ٧ىعة  املظ٧ىع  عبٗت لا  اعب٘

  وخاصزا وصامٍغ  وصمٍغ
 
 خضًشا

 ًب٣ى  ًب٤ في املبُ٘  ٞلمبُ٘

 ومئخحن ومُخحن صٖىي  صٖىا
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 : أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

 . قاَض()ؾُٗض البِصخي بً مدؿً  .3

 . قاَض()ص ؤو ص ؤبىهىبي بً ٖلي  .1

حر  ةػاَغ  .1  .باجٗت( ، زلُو اَالي  الهٗاًضة مً)بيذ َػ

 املكتري(.  ، زلُو ؤَالي الهٗاًضة مً) ؽ ؤو مدمض بً خمُض بً مض .4

 . ال٣اضخي( هاًب الكٕغ)ؾلُمان الكٍغ٠  .5
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   واملت شيلها  : أضل حجت هىع الىجُلت 
 

في زُف الػمغي بُؼ وشغاء  مىغىغها  :  ، (23)عكم الىجُلت 

 بىاصي حجغ

سها    :  ٌ 1221 جاٍع

ا  :  .املإلف مىخبت  مطضَع

  : هظ الىجُلت

مدمض  لغقُض الغظل اقتر 

الهُٗضي هسلت وصًت له ولٟٕغ 

مً باٌٗه الغظل الغقُض وٗمان 

ٗٝغ  ابً مدمض الىٗماوي َو

ا في الخ٠ُ  الٗمغي  املؿماه٣َغ

حن بىاصي حجغ بحن الخغمحن  اقٞغ

ت في البلض  مً اٖما٫ م٨ت املكٞغ

في خىى  لضَُمُت   املؿما

زًغا في الخُِ ال٣بلي ًدضَا 

تها ومً قغ١  ل٣بلت مً طٖع

تها و  مً قام  ًدضَا ل٣ٗمطٖع

تها كا  لٛغبومً  طٖع تها َو طٖع

ُٗي  ت َو ٖجها هسلت الك٣ٍغ

ت  خ٣ذ بسُذ الى  ااهدغ ق٣ٍغ
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حن وحجغ ومضع  ازىِىاةًمحن  ؼ َو ٍؼ ٤ ومُغ١ وزافي وبحن ٖو ٍغ وهي بُ٘ وقغا ٣ٞحر وػبحر َو

امغ وصامغ وحي ومُذ و٧ل ما ٧ان ًيؿب الحها  لحها ٖغى   اقٕغ  بل وظهٖو ٖغيا لبُ٘ ٖو

عإ الخ٤ ًغيُه وعإ الباَل ٖىه ٌٗضًه وان ٚاع ٖلُه شخي ٞله  ماعور مً ظمُ٘ الخال٫

ذ الهجا وال٣ضا مً خغ ماله  وظه خمض ٖمه اعص امه مً ظمُ٘ الضٚاة ولها ؾ٣حها ؾٍى

ذ وقهض بظل٪ خمض   اقهىص بلضَا و٢٘ طل٪ بدًغة  ٌ ابً ؾاٞغ الخٍى قهض بظل٪ ٍٖى

غح وظهه و٦خب وقهض زامغ ابً زُىع وهللا زحر   الىٗمان خغع  قاَضًًٖلى بُ٘ بىازُه َو

ش ال٨خاب جهاع  ً و٢ضع زمً  ومُخحنمً عظب ؾىت ال٠  زمؿلٗكغ طل٪ ًىم جاٍع كٍغ ٖو

ا٫ ؾاع ٧امل مً ًضي املكتري في ًضي البُ٘  اٍع       .  ال٨مى٫ و  بلٞى

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 الغقُض لغقُض اقتري  اقتر

 الضَُمُت  لضَُمُت املؿمى  املؿما

 وال٣ٗم  ول٣ٗم ال٣بلت  ل٣بلت

  اهدغا الٛغب لٛغب

 الكغعي   اقٕغ  بالىظه   وظه بل

 الكهىص  اقهىص البُ٘ لبُ٘

 الكاَضًً قاَضًً ٗماوي الى الىٗمان

 مئخحن ومُخحن زمؿت ٖكغ زمؿلٗكغ

ا ال٨ما٫ ال٨مى٫  اء بلٞى  بالٞى

   الشىِىاث ازىِىاث

 ؤؾماء الىاعصًً في الىز٣ُت : 
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 مدمض الهُٗضي )املكتري(. .3

 وٗمان بً مدمض الىٗماوي )الباج٘(. .1

ِ )قاَض(. .1 ٌ بً ؾاٞغ الخٍى  ٍٖى

 خمض الىٗماوي )قاَض(. .4

 زامغ بً زُىع )٧اجب وقاَض(. .5
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   واملت شيلها  : أضل حجت هىع الىجُلت 
 

 مىغىغها : بُؼ وشغاء في بالص الُػِشُت ، (24)عكم الىجُلت 

سها    :  1223ٌ   جاٍع

ا  :  .مىخبت املإلف  مطضَع

 هظ الىجُلت  : 

 خمض هلل وخضٍ ال

ُت ًٓهغ مًمىجها  ُت مدغعة مٖغ حجت قٖغ

سها ؾىت ال٠  ىضر م٨ىىجها اهه ملا ٧ان جاٍع ٍو

ً ل٣ض جدايغوا لضًىا  كٍغ وماًخان وزالزت ٖو

الغظلحن الٗا٢لحن البالٛحن الغقُضًً الظًً َم 

لم و٦ظ قغا  ٖبضهللا ابً مدلبض وخمض ابً ؾٍى

ٖبضهللا املظ٧ىع مً خمض البالص املؿماة 

ُِٗكُت في زى٫ في الُُٟلُت بشمً مٗلىم ٚحر ال

ا٫  ً ٍع كٍغ مجهى٫ ٢ضٍع وههابه زمؿت ٖو

ا٫ اعبٗت ٢غوف وهه٠ وال٣غف زمؿت  الٍغ

خغوٝ والخغوٝ زماهُت صًىاهُت ولها خضوص 

حٗٝغ بها وان حٛحر الؼمان ًدضَا مً 

ضم وبالص طوي مدمض ومً  طوي ابً صٍع
 
ال٣بلت

كام بالص الٛغب ًدضَا بالص طوي مباع٥ ومً ال

طوي اخمض الكغ٦ت ومً الكغ١ بالص طوي 

ذ وبإ  زلُٟت و٢ض قغا املكتري و٢ا٫ قٍغ

الباٌ٘ و٦ظا ال٩ل ٢ا٫ بٗذ وال ٖاص ًب٣ى للباٌ٘ 

ُٞما بإ ال صٖى ا وال َلب وال خ٤ وال ؾبب 

ُا مً  ُا مد٣٣ا مٖغ وقض البُ٘ بُٗا قٖغ
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مً البالص خمى الؿٟلي الخىط البإ  ؾاٖخه وخُىه وان ٚاع ٖلى ٖبضهللا ٚاًغ ٞله الهجا وال٣ضا

غاى ٖلى قهغ وط٦غ قهض بظال٪ ؾلُم ابً ؾغخان  بالبإ والظعإ بالظعإ و٢ض جالػمىا لٖا

ابض ابً ٖبضهللا وم٣بل ابً ُٖض و٦خب وقهض بامالء الجمُ٘ عقُض ابً  باص ابً مدمض ٖو ٖو

 الؼمغ وهللا زحر الكاَضًً . ُٟٖٔبضالخ

    الىاز٤ باهلل عقُض الؼمغ 

 أؾماء الىاعصًً في الىجُلت : 

 ملكتري(.ا ، املدلبضيٖبضهللا بً مدلبض ) .3

لم ) .1  الباج٘(. ،املدلبضي خمض بً ؾٍى

 ؾلُم بً ؾغخان )قاَض(. .1

 ُٖاص بً مدمض )قاَض(. .4

 ٖابض بً ٖبضهللا )قاَض(. .5

 م٣بل بً ُٖض )قاَض(. .6

 عقُض بً ٖبضالخُٟٔ الؼمغ )٧اجب وقاَض(. .7

 بالص الُِٗكُت في زى٫  الخضوص :

 
 
ضم  و : طو ٢بلت  .وبالص طوي مدمض ابً صٍع

 
 
 طوو مباع٥ . :ٚغبا

 : طوو ؤخمض .
 
 قاما

 : طوو زلُٟت .
 
  قغ٢ا
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   واملت شيلها  : أضل حجت هىع الىجُلت 
 

بُؼ وشغاء في خىع  مىغىغها  :  ، (25)عكم الىجُلت 

 .الخضًثت بذجغ 

سها    :  ٌ 1224 جاٍع

ا  :  .املإلف مىخبت  مطضَع

 هو الىز٣ُت :

 بؿم هللا الغخمً الغخُم 

ا٢ى٫ واها وٗمان ابً مدمض 

بٗذ ٖلى مدمض  ٦ظالىٗماوي باوي 

غعي ما ٧ان  ابً اخمض الهُٗضي ٞو

ىم وما ٧ان  ًسهجي في ػباعة بلض ٍٚى

 اليًسهجي في خىى الخض٣ًت 

ٚغؾه ؾلُمان ابً ؾلُان بٗخه 

ٖلحهم بشمً مٗلىم ٚحر مجهى٫ 

ا٫و٢ضٍع ومبلٛه ٖكٍغ  ة ؾاع  اٍع

ا ًضي املكتري مً   ول٨مى٫  بل ٞو

اى ٖلُه مجها  البُ٘في ًضي  ٞو

ا٫حؿٗت  ا٫  لُهوباقي   اٍع  اٍع

بكهاصة مدمض ابً خىِبو 
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لى َظا ٖلى وٗمان بهجاٍ  ولٛاًغ   ولبُ٘وقهاصة ٦الب ابً بُي ٖلى امللؼوم  ٖو

خغع طل٪  اقاَضًًٖهض هللا ومُشا٢ه و٦خب وقهض زامغ ابً زُىع وهللا زحر 

ش ال٨خاب جهاع ٖكغ مً  ً. وعب٘ؾىت ال٠ ومُخحن  اجالي  لُٟغًىم جاٍع كٍغ  ٖو

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ  

ا٫ ٦ظا ٦ظ ا٫ اٍع  الٍغ

 وال٨مى٫  ول٨مى٫  ناعث ؾاعة

ا بل اء  ٞو  الباج٘  البُ٘ بالٞى

 والباج٘  ولبُ٘ له  لُه

 الكاَضًً اقاَضًً والٛاًغ  ولٛاًغ

 الخالي  اجالي  واعب٘  وعب٘ 

   الُٟغ لُٟغ 

 ؤؾماء الىاعصًً في الىز٣ُت : 

 وٗمان بً مدمض الىٗماوي )الباج٘(. .3

ان(. ،مدمض بً ؤخمض الهُٗضي  .1 غعي )املكتًر  ٞو

 ٦الب بً بُي )قاَض(. .1

 زامغ بً زُىع )قاَض(. .4

 ؾلُمان بً ؾلُان )الٛاعؽ(. .5

 مدمض بً خىِبو )قاَض(. .6
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   واملت شيلها  ضىعة:  حجت هىع الىجُلت 
 

 . بُؼ وشغاءغلض  (26)عكم الىجُلت

سها    :  َـ1225 جاٍع

ا  :  . املإلف مىخبت مطضَع

 :  هظ الىجُلت

  وخضٍ الخمض هلل

 بًاالغظل البالٜ الغقُض واػن  هٟؿها٢غ واٖتٝر ٖلى 

٤ الى٧اله  ال٣اًمؾلُمان بً ظمُٗان الٗالسخي  بٍُغ

ُُٖه الهاٌٜ وقهاصة اخمض  بًاوال٣الَه بكهاصٍ مدؿً 

دان بٗض زبىث الى٧اله ٢ض  ببً ؾلُمان  بًاواػن  اصٖاؾٍى

 ٪  باٖهاالض٧ان الظي ن ءالٛاهمى باخمضي  بًاٖلى مبحًر

لي ولٗمتي ؾامله بيذ ٗان ُظم بًاٖمي ؾالمه  مٖل٨ُ

٪ الض٧ان الكُش ٗان ههِب و٢ا٫ ُظم ٖلُه  بُٗتمبحًر

 ٦خبهٖلُه  اه٩انل٪ الكٕغ و مشجي ظمُٗها و٢ا٫ واػن 

٪ الكُش اخخمى ما ٖلُه وا٢غ   ٦خبهلِـ ٖلُ٪ ن اءبمبحًر

وخًغوَم ٦شحر  مكاظغ البُ٘ مً ٖم٪ وناع بُجهم  مال٧ى

وناع لىاػن ولٗمخه ؾامله  همجبُوانلخىا  خال٫ الصو ا

مى٧لخه زالزه مؿاَم وؾهم لٗمخه خؿِىه بيذ ظمُٗان 

 الكُش ٖىض  ذواػن ٖلُه حجه وزبد وايهغ صر و٠٢ 

٪ وهي انل ٢ؿمت الض٧ان بحن وعزه ظمُٗان ؾبٗه  مبحًر

٪  الضٖىامؿاَم زالر مؿاَم ٢انغ ٖجها  في ًض مبحًر
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و٠٢ زاعط ًٖ البُ٘ وزالزه مؿاَم ازىحن لىاػن وؾهم لٗمخه مى٧لخه ؾامله  وؾهم

ا٫  ٖجها نالخى ا٫ و٦ٟل  واؾخالمُٞه نبلر واػن بما غ ٣واؾخواػن بغبٗحن ٍع الغبٗحن الٍغ

الخ٤  عاعىلب والُلب ومً ج٣لب الٗغب ٖلى الٗغب وان ٣مً ال املؿاَمٖلى الشالزه 

٘  الكُش بكهاصة  ماعور غيه ٖغى ًغيُه وعاعي الباَل ٌٗضًه والؼم ٖ  امباع٥ بًامَغ

مباع٥  بًاٖلي  ةمدمض وقهاص بًاٖلي وقهاصة ؾلُمان  بًاخؿً  ةالٗبُضي وقهاص

مً قهغ  وجماهُٗكغ الشالزاء خغعث ًىم  مجلي ؤبىخؿحن  بًاهانغ  بظال٪و٦خب وقهض 

ه  3115عبُ٘ زاوي ؾىت   مً الهجغة الىبٍى

 جابؼ الىجُلت الؿابلت : 

ى  م الكهىص  املهلخهواقتَر واملخىؾُت بُجهم َو

٪ ن اءباملظ٧ىعًٍ  ؾالمه  بُٗه لىٖ ى تهُلِـ ملبحًر

بيُه  بظال٪ظمُٗان وال ًضوع ٖلُه شخيء وقهض  بًا

خمض  بًخامض  بظال٪ظابغ واملدمضي وقهض  بًا

 املدمضي وهللا زحر الكاَضًً .   ظلي بىا

 جصخُذ لازؿاء إلامالئُت الىاعصة في الىجُلت : 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 باٖه باٖها اصعى  اصٖا

 ٦خاب ٦خبه بُ٘  بُٗت

 مال٪  مال٧ى ن ٧ان بو  اه٩انو 

 الضٖىي  الضٖىا ْهغ ؤو  وايهغ

 نلر نبلر نالخىا  نالخى
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 مؿاَم  املؿاَم واؾخلم  واؾخالم

 زماهُت ٖكغ  وجماهُٗكغ مباع٥  امباع٥

 املهلخىن  املهلخه بظل٪  بظال٪

 : أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

 .  و٦ُل الباج٘() واػن بً ؾلُمان بً ظمُٗان الٗالسخي .3

 . قاَض() مدؿً بً ُُٖه الهاٌٜ .1

دان  بًخمض ؤ .1  . قاَض( )ؾٍى

٪ بً خمضي .4  . املكتري() الٛاهمي الكُش / مبحًر

٘ الكُش /  .5  . قاَض() مباع٥ الٗبُضي بًمَغ

 . قاَض() خؿً بً ٖلي .6

 . قاَض()ؾلُمان بً مدمض  .7

 . قاَض()ٖلي بً مباع٥  .8

 .  ٧اجب وقاَض() مجلي ؤبى هانغ بً خؿحن  .9

 .  قاَض()بيُه بً ظابغ املدمضي  .30

 .  قاَض() ظلي املدمضي ؤبىخامض بً خمض  .33
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   واملت شيلها  : أضل حجت هىع الىجُلت 
 

بُؼ وشغاء هسلخين  مىغىغها  :  ، (27)عكم الىجُلت 

 .مشىهخين بسُف البُاع بىاصي حجغ 

سها    :  ٌ 1228 جاٍع

ا  :  .املإلف مىخبت  مطضَع

 

 هو الىز٣ُت : 

 الخمض هلل 

ُت  ُت مدغعة مٖغ َظٍ حجت قٖغ

نضعث مً بحن ًضي الخا٦م 

زُه وزاجمه  الىاْ٘الكغعي 

اٖالٍ ل٠ُ هللا حٗالى به في 

٢ًاٍ بد٤ مدمض نلى هللا 

ٖلُه وؾلم ومً هباٍ املىلى 

زالٞت لاًمت بسلُو َى ان 

اخمض ابً  اقترامًمىن طل٪ 

خامض املهغي ظمُ٘ هسلخحن 

مكى٦خحن مً باٌٗه ؾٗض ابً 
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باصي بس٠ُ البُاع بىاصي حجغ واخضة ًدضٍ ٢بلت هسلت طوي ظبران وهي في 

تها ٢اهى  غبا طٖع ان ٚو ن الجضًضٍ  وقغ٢ا زؼاث مغب٘ طوي باصي وقاما مغب٘ البَر

والشاهُه في مغب٘ طوي باصي ًدضَا ٢بلت الخمغا والىصًه وقغ٢ا مغب٘ املغاوخه 

٤ جمذ الخضوص  هسلذوقاما  غبا الٍُغ املظ٧ىع بُٗا وقغا  لىسلطوي باصي ٚو

حن بُٗا ؾىاث طًٕى امل ؿلمحن والبُ٘ خاوي صخُدحن باًجاب و٢بى٫ مً الُٞغ

٤ ومُغ١ و٧ل ما ًيؿب الحهً ٢ضًما وخاصر صازل  ٍغ ٞاملبُ٘ ٣ٞحر وػبحر َو

ا٫ عب٘ بُضي الباٌ٘  الى ومل٪ مً امال٥ املكتري بشمً مٗلىم و٢ضٍع حؿٗه ٍع

ش البُ٘ وال ٖاص ًب٣ى للباٌ٘ ُٞما بإ بٗض  الشمً في طل٨م  ٞاإاؾخ٢بل جاٍع

وال طَب و٢ض جم وخ٨م  ٞٓهال ؾبب وال الىسلخحن ال صٖىي وال َلب وال خ٤ و 

بصخت ٣ٖض البُ٘ الخا٦م الكغعي وظؼم و٢ض لؼم الباٌ٘ للمكتري الضع٦حن 

لُه  هالكغعي والٟغعي ٖو ٖغيا ماعور ًغزه الى٣ي ًٖ الباٌ٘ والهجا  ْٖغ

ه لضي طوي لاقهاص  وال٣ضا مً اٖؼ ما٫ الباٌ٘ ان و٢٘ باملبُ٘ ُٖب والىظه خاٍو

 3118الُٟغ لاو٫ ؾىت  قهغ  7خغع طل٪ وظغي 

قهض بظل٪ اخمض ابً ؾٗض جاب٘ الخمٍغ و٦خب ٖىه باطهه قهض بظل٪ مجُضٌ٘ 

ابً ؾاظض ال٣كاشخي و٦خب ٖىه باطهه قهض بظل٪ ٖاًض ابً ُٖاصٍ الخاػمي 

 و٦خب ٖىه باطهه  .

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ    

 هسلت  هسلذ اقتري  اقترا

 في املبُ٘  ٞاملبُ٘ الىسل  لىسل
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 اؾخئىاٞا  اؾخإٞا لا  الى

ه ًٞت ٞٓه  ٖغيه ْٖغ

 أؾماء الىاعصًً في الىجُلت : 

 ؤخمض بً خامض املهغي )املكتري(. .3

 ؾٗض بً باصي )الباج٘(. .1

 قاَض(. ،ؤخمض بً ؾٗض )جاب٘ الخمغة  .1

 مجُضٌ٘ بً ؾاظض ال٣كاشخي )قاَض(.  .4

 ٖاًض بً ُٖاصة الخاػمي )قاَض( . .5

 :  في زُف البُاع بىاصي حجغ  خضوص الىسلت لاولى

 ٢بلت : طوو ظبران )الهٗاًضة(.

 : مغب٘ طوي باصي .
 
 قغ٢ا

ان .  : مغب٘ البَر
 
 قاما

تهما .  : طٖع
 
 ٚغبا

 خضوص الىسلت الثاهُت في مغبؼ طوي باصي :  

 ٢بلت : الخمغا والىصًت .

 : مغب٘ املغاوخت .
 
 قغ٢ا

 : هسلت طوي باصي .
 
 قاما

. ٤  : الٍُغ
 
 ٚغبا
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    واملت شيلها  : أضل حجت هىع الىجُلت 

بُؼ وشغاء هسل في واصي  مىغىغها  :،   (28)عكم الىجُلت 

 حجغ بسُف البُاع

سها    :  ٌ 1229 جاٍع

ا  :  .املإلف مىخبت  مطضَع

 هظ الىجُلت : 

 بدمض هللا 

ُت مدغعة  َظٍ حجت قٖغ

ُت نضعث مً بحن ًضي  مٖغ

زُه  الىاْ٘الخا٦م الكغعي 

وزاجمه ٖلى ل٠ُ هللا حٗالى 

به في ٢ًاٍ بد٤ مدمض نلى 

هللا ٖلُه وؾلم ومً هباٍ 

بسلُو  لاًمت املىلى زالٞه

 اقتراطل٪  مٓمىن َى ان 

ؤخمض ابً خامض املهغي مً 

باٌٗه مجُضي ابً ؾاٞغ 

صي الضوقي ظمُ٘ هسله في وا

ٞالِؿغ حجغ بس٠ُ البُاع 

املؿماٍ ام الؿلم وهي في 
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خه ٣ٞحرة مً ٧ل...  ت وخضٍ وخضوصٍ طٖع ٢اهىن ال٨ك٠ُ الغوا٢ُت ٢ض املىهٞى

  ٞاملبُ٘والبُ٘ خاوي ٣ٞحر وػبحر وظمُ٘ ما ًيؿب الُه ٢ضًم وخاصر صازل 

ا٫  ومل٪ مً امال٥ اخمض املهغي بشمً مٗلىم ٚحر مجهى٫ و٢ضٍع زالزت ٍع

ش الب٘ بشمً مشله في و٢خه وال ٖاص ًب٣ى للباٌ٘ ُٞما م٣بىيت ب ُضي الباٌ٘ جاٍع

بإ بٗض اؾخالم الشمً ال صٖىي وال َلب وال زمً وال شخي مً الشمً و٢ض لؼم 

لُه ٖغى ٖغيا ماعور  عإ الباٌ٘ للمكتري الضع٥ الكغعي والضع٥ الٟغعي ٖو

قهاص ٖلى البُ٘ ٌٗضًه وواعزه ٢اًم ُٞه لضي طوي لا  وعإ الباَلًغيُه  الخ٤

قهض بظل٪  3119وامللؼوم خغع طل٪ وظغي زمان مً ال٣ٗضة الخغام ؾىت 

ض بً ٖىصة و٦خب ٖىه باطهه قهض بظل٪ ٖىُبر ابً ٖىبر جاب٘ الخمغة و٦خب  ٍٖى

 ٖىه باطهه . 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 لاثمت  لاًمت الىاي٘ الىاْ٘

 في الِؿغ ٞالِؿغ مًمىن  مٓمىن 

 وعاعي الباَل الباَل وعإ في املبُ٘  ٞاملبُ٘

   عاعي الخ٤  الخ٤ عإ

 ؤؾماء الىاعصًً في الىز٣ُت :

لُعي )خا٦م قغعي( . .3  قا٦غ بً مدمض الٍؼ

 ؤخمض بً خامض املهغي )املكتري(. .1

 وقي )الباج٘(.غ مجُضي بً ؾاٞغ ال .1

ض بً ٖىصة )قاَض(. .4  ٍٖى

 )قاَض(.ٖىُبر بً ٖىبر  .5
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   واملت شيلها  : أضل حجت هىع الىجُلت 
 

بُؼ وشغاء هسل في الػماعة  مىغىغها  :  ، (29)عكم الىجُلت 

 ببلضة حجغ  

سها    :  ٌ 1229 جاٍع

ا  :  .املإلف مىخبت  مطضَع

 هو الىز٣ُت :

 الخمض هلل

ُت  ُت مدغعة مٖغ َظٍ حجت قٖغ

نضعث مً بحن ًضي الخا٦م 

الكغعي الىاي٘ زُه وزاجمه 

ؤٖالٍ ل٠ُ هللا حٗالى به في ٢ًاٍ 

بد٤ مدمض نلى هللا ٖلُه وؾلم 

 لاًمتزالٞت  املىال ومً هباٍ 

 اقتراطل٪  مٓمىن بسلُو َى ان 

اخمض ابً خامض املهغي مً باٌٗه 

الغظل لا٦غم ؾالم ابً ٖلي 

  ٍٞالٗماع املؿٗىصي ظمُ٘ هسله 

ومان ٌؿخد٣ىن طوي ٖلي ٢ؿم 

والشماهت الٗلُا  ٞاليؿاٝامهم 
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ؿت الظي في الخ٤ قض والىصًت الظي  ٣حر الَٟغ   ٞال٣اهىن  ٞال٣هاعةوال٣ُاٖت ٞو

٤ ومُ ظهذمً  ٍغ غ١ وظمُ٘ ٢ىاهحن البُ٘ الضعب والبُ٘ خاوي ٣ٞحر وػبحر َو

ًدضٍ مُل٘ الكمـ الشماهت الٗلُا و٢بلت ٣ٖم ٞاليؿاٝ الظي   واملكترا

غبا ال٣ُاٖت قاما طوي ٖبضالىبي والظي  ً ٚو ٣م الجٍغ   ٞالشماهتالٓهاٍع ٖو

ًدضٍ قاما طوي م٩ي وقغ٢ا ًدضٍ ٣ٖم ومً ال٣بلت والبدغ طوي ٖبضالىبي 

ىبي ومً الكغ١ املكتري وقاما والظي ٞال٣ُاٖت ًدضٍ مً الٛغب طوي ٖبضال

ا٫ وعب٘  ً والجمُ٘ بشمً مٗلىم و٢ضٍع اخض ٖكغ ٍع طوي م٩ي و٢بلت الجٍغ

٤ ومُغ١ وظمُ٘ ما  ؾاعث ٍغ ش البُ٘ بُ٘ خاوي ٣ٞحر وػبحر َو بُضي الباٌ٘ جاٍع

ًيؿب الُه وال ٖاص ًب٣ى للباٌ٘ ُٞما بإ ال صٖىي وال َلب وال ًٞت وال طَب 

حن وخ٨م بصخخه  وال زمً وال شخي مً الشمً بُ٘ باًجاب و٢بى٫ مً الُٞغ

الخا٦م الكغعي و٢ض لؼم الباٌ٘ للمكتري الضع٦حن الكغعي والٟغعي والهجا 

لى البُ٘ والكٍغ ٖغى  وال٣ضا مً اٖؼ ما ًمل٪ الباٌ٘ ان و٢٘ باملبُ٘ زلل ٖو

الباٌ٘ ٖغى ماعور ًغزه الخي بٗض املُذ لضي طوي لاقهاص خغع طل٪ وظغي 

. قهض بظل٪ م٣ُبل ابً م٣بى٫ املؿٗىصي و٦خب ٖىه  3119قىا٫ ؾىت  31

باطهه قهض بظل٪ ظبر ابً ٖبض الىبي املؿٗىصي و٦خب ٖىه باطهه قهض بظل٪ 

ض ابً ٖىصة و٦خب ٖىه باطهه .  ٍٖى

 لازؿاء الىاعصة في الىجُلت :  

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 لاثمت  لاًمت املىلى  املىال
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 في الٗماعة  ٞالٗماٍع في اليؿاٝ ٞاليؿاٝ

 اقترا  اقترا مًمىن  مٓمىن 

 املكتراة املكترا ظهت  ظهذ

 ناعث ؾاعث في الشماهت  ٞالشماهت

 : الىجُلت في الىاعصًً أؾماء

لعي )خا٦م قغعي(. .3  قا٦غ بً مدمض الٍؼ

 ؤخمض بً خامض املهغي )املكتري(. .1

 )الباج٘(.ؾالم بً ٖلي املؿٗىصي  .1

 م٣ُبل بً م٣بى٫ املؿٗىصي )قاَض(. .4

 ظبر بً ٖبضالىبي املؿٗىصي )قاَض(. .5

ض بً ٖىصة )قاَض(. .6  ٍٖى
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   واملت شيلها  : أضل حجت هىع الىجُلت 
 

بُؼ وشغاء صوان بىاخُت  مىغىغها  :  ، (31)عكم الىجُلت 

ضؾىق زلُظ بضًغة  ُْ َب  . ػ 

سها    :  ٌ 1231 جاٍع

ا  :  .املإلف مىخبت  مطضَع

 هظ الىجُلت : 

 الخمض هلل حٗالى مؿخد٣ت 

ُت مدغعٍ  َظي حجت قٖغ

ٓهغ  ُه ٌٗٝغ مًمىجها ٍو مٖغ

م٨ىىجها َى  ان مًمىن طل٪ 

 اقتر ومدىاٍ ومٟهىمه ومٗىاٍ 

الٗا٢ل  البال٤الغظل ال٩امل 

الغقُض مدمض ابً اخمض 

الهُٗضي مً باٌٗه الغظل 

الٗا٢ل الغقُض  البال٤ال٩امل 

ٗٝغ  ظابغ ابً عاقض املغامخي َو

املبُ٘ املظ٧ىع اهه ص٧ان بىاخُت 

ضؾى١ زلُو بضًغة  ُْ بحن  ُػب 

ٟحن مً اٖما٫  الخغمحن الكٍغ
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ى في ٖلى الؿى١ وله خضوص  ت َو بهام٨ت املكٞغ ٖىض حٛحر الؼمان ًدضَا مً  ٌٗٞغ

دضٍ مً  امدت مُل٘ الكمـ مل٪ املغ   ظهذظهذ ال٣بلت مل٪ املغامدت ٍو

دضٍ مً ظهت الكام مل٪ املكتري الظي قغاٍ مً ابً ٢ٗكىف الهُٗضي  ٍو

ه ٌٛجي  ٞغ دضٍ مً ظهت الٛغب مل٪ ابً ظباعة الغا٣ًي جمذ خضوصٍ لاعبٗه ٖو ٍو

ًٖ جدضًضٍ ٖىض ؤَل البلضٍ و٦ظا جم البُ٘ والكغا وخ٨م ٖلى قغوٍ البُ٘ ٞال 

ً ه جٟسخه وال   قَغ الباٌ٘ بٗذ والكاعي  ًٟؿضٍ ب٣ى٫  زُاعن ًبُله وال مشىٍى

ا٫ ٖكٍغ  ا٫ والٍغ ضجه ٖكٍغ ٍع ذ و٢ضع الشمً مٟهىمه ٚحر مجهى٫ ٢ضٍع ٖو قٍغ

ػماجها وو٢تها ٞاى  مٗاملذ٢غوف وال٣غف زمـ خغوٝ والخٝغ زماهُه ٦باع  

الظمه  بغ او وزلو   البُ٘الشمً ٧امل نافي وافي ٖضص ه٣ض مً ًضي املكتري لُض 

وال َلب وال خ٤ وال ؾبب وال ًٞت وال طَب وال  صٖىاُٞما بإ ال للبُ٘ وال ب٣ي 

ُت و  املبُ٘ املظ٧ىع مل٪ مً ؾاع ًمحن باهلل وان وظب وال وظه مً الىظُه الكٖغ

سخاع و٦ٟل البُ٘ ٖلى ظمُ٘ ....  ٟه خُض ٌكاء ٍو ٟه وجهٍغ امال٥ املكتري بخدٍغ

وظه ماعور ًغزه الى٣ي ًٖ البا٤ً   وظه في ؾضٍ مً ًضٍ واوالص ظضٍ والؼم

لخي ًٖ املُذ مً الُلب ..... ومً ظمُ٘ الخالث والضٖاوي املبُالث عإ وا

ٗضًه ويمً البُ٘ الضع٦حن الكغعي  الخ٤ الخ٤ ًغيُه وعإ الباَل ًسهمه َو

 البُ٘ والٗغفي ومً له خ٣ُ٣ت عياٍ ٖلى البُ٘ .... املكتري َبل او هبل ٞٗلى 

٪ الكبر بالكبر والظعإ الهجا وال٣ضا واملشل والؿىا مً خغ ماله مً اٖؼ ما ًمل

 بالظعإ والض٧ان 
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 جابؼ الىجُلت الؿابلت  :

ت مٗغوٞت ٖغيها  املظ٧ىعة لها طٖع

ىلها  حؿ٘ حؿٗه اطٕع بالُض َو

طعإ و٦ظا جم البُ٘  َلٗل

والكغاء ٖلى ما قهغ  وط٦غ 

لاقهاص قهض هللا وعؾىله بدًغث 

٢بل زل٣ه وقهض بظل٪ مً ٖباصٍ 

قهض خمُض ابً ظمُل الضُٚبجي و 

بظل٪ مدُا ابً مؿلم الضُٚبجي 

وقهض بظل٪ خامض ابً خمض 

و٦خب بدًىع الجمُ٘ البضي 

صخي  وامالَم وسجل ٖسخي املٖغ

ٗٝغ ان مسجلها ٖسخي ومجزلها مدمض ابً  ٧اجب وقاَض وهللا زحر الكاَضًً َو

ملُدا وهللا ٖلى ما ه٣ى٫ و٦ُل وقاَض  ٖلمًبغ٧ي جاب٘ املضن ب٣ىله صخُدا و 

كغ مً مىلض جالي ٖام واخضٍ  ش طل٪ ًىم لاخض ٖو ى زحر الكاَض خغع جاٍع َو

بظل٪ قهاصة ٖىى ابً ظبر  ال٣ٗض  ولخ٤وزالزحن ومُخحن وال٠ وهللا اٖلم 

 ا البُ٘ والكغا وامللؼوم .  خاْغ 

 جصخُذ لازؿاء الىاعصة في الىجُلت : 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ الصخُدت اليلمت اليلمت الخؿأ

 البالٜ  البال٤ اقتري  اقتر
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بها  هت ظ ظهذ ٌٗٝغ بها  ٌٗٞغ

 زُاع زُاعن  مٗاملت  مٗاملذ

ً  الباٌ٘  البُ٘ قٍغ  قَغ

 صٖىي  صٖىا وابغؤ وابغ

 وظهه وظه وناع  وؾاع

 بدًغة  بدًغث حؿٗت ٖكغ  َلٗل حؿ٘

لمً اللبضي  البضي لم  ٖو  ٖو

 خايغا خاْغا والخ٤  ولخ٤

 ؤؾماء الىاعصًً في الىز٣ُت : 

 مدمض بً ؤخمض الهُٗضي )املكتري(. .3

 ظابغ بً عاقض املغامخي )الباٌ٘(. .1

 )قاَض( . 3خمُض بً ظمُل الضُٚبجي .1

 مدُا بً مؿلم الضُٚبجي )قاَض(. .4

 خامض بً خمض اللبضي )قاَض(. .5

صخي )٧اجب وقاَض(. .6  ِٖسخى املٖغ

 مسجل الدجت (. ،مدمض بً بغ٧ي )جاب٘ املضن  .7

 ٖىى بً ظبر )قاَض( . .8

 

                                                           
3
 الضُٚبجي مً ٢بُلت نبذ مً بجي ؾالم  امل٣ُمحن في زلُو . 



 الحجاز في المصادر والوثائق التاريخية ما قبل اإلدالم إلى وقتنا الحاضر   ُزَبْيد

 

  

 232 
 

 الخضوص : 

 ٢بلت : مل٪ املغامدت .

  
 
 : مل٪ املغامدت . (الكمـ مُل٘) قغ٢ا

 
 
 : مل٪ املكتري )مدمض بً ؤخمض الهُٗضي(. قاما

 
 
 : مل٪ ابً ظباعة الغا٣ًي . ٚغبا

ؿخٟاص مً َظٍ الىز٣ُت :  َو

 ُ٘وط٦غث الىز٣ُت ؤن زلُو  ، زلُو ؾى١  بىاخُت ص٧ان ؤن املب

ضصًاع  بخضي ُْ ٟحن الخغمحن بحنالتي ج٣٘  ُػب   م٨ت ٖما٫ؤ مً الكٍغ

 مل٨ت امل٨غمت 
 
ا ت ؤي جابٗت بصاٍع وباملىاؾبت ؤن بلضة زلُو م٣غ  ،املكٞغ

ضمكُست الٗؿىم قُىر  ُْ  . ُػب 

 ها ب٣ىله : ٢ضٍع ظ٦غ وخضة الٗملت ونٞغ ضجه ًظ٦غ الشمً ٍو  ٖكٍغ ٖو

ا٫ ا٫ ٍع  ٦باع زماهُه والخٝغ خغوٝ زمـ وال٣غف ٢غوف ٍٖكغ  والٍغ

ا٫ =  ،ػماجها  مٗاملذ  خغوٝ . 5وال٣غف =  ،٢غوف  30ؤي الٍغ

 . ىله باألطٕع  و٧ان ًخم خؿاب ٖغيه َو
 
 املبإ ٧ان ص٧اها
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   واملت شيلها  : أضل حجت هىع الىجُلت 
 

 مىغىغها : صغىي في بالص بىاصي عابغ . ، (31)عكم الىجُلت

سها    :  َـ1234 جاٍع

ا  :  .مىخبت املإلف  مطضَع

 :هظ الىجُلت

ش ًىم ٖكغ مً  الخمض هللا ؾبداهه اهه ملا ٧ان جاٍع

سها 3114قىا٫ ؾىت  َـ ل٣ض خًغ ٖىضها ًىم جاٍع

بغا٥ وخًغ  ببًخامض  الظًجهماالغظا٫ ال٩املحن 

ا  ٢ض م٢اؾم وبٗض خًىعَ ببًلخًىعٍ بيُه 

بيذ  امباع٥بغا٥ ًٖ ػوظخه  ببًاؾخ٣ام خامض 

بال٣الَه مجها بالخًىع و٢ض ٢لِ اخمض بيُه  امباع٥

٢ض جغايىا اخمض  طال٪ٖلى الخهىم خامض وبٗض 

ما مٌُٗ  ءوخامض لهم  امىا  ببًٖىى وزامغ  ببًَو

هم ٖلى ما لال٣ىاص و٢ض ا امباع٥ م وظَى ؼمَى

بغا٥  ببًخامض  الضعي٣ًُمىن بُجهم وبٗض اللؼوم ٢ض 

٫ الجهاع ٖىض ؤو َا الظي ؤبى في بالص  امباع٦ه هًَٖ ٢ال 

ٖلى  احٗضالظي  تواجم ٖىض اخمض اماهت خامض اماه

خال٫ واظابه بيُه ًٖ اخمض  بلىالصاماهخه وباٖها 

وعا بان ٣ًى٫ اخمض ماٖىضٍ لا بلضٍ في ًضًه مً 

٣ب بُ٘ ؤبى ٫ ا٧لها ؤو  والضًه ٍ وزم َى مً بٗض ٖو

البلضٍ  ياطَامباع٥ في ....  الى٦ذ َاطي لبالص
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 َاطمٗغوٝ وقضث ًٖ  وهسل ..... م٘ مٗحنالبالص  طٍاَوعيِذ امباع٦ه ًٖ صٖىاَا في 

ه  ٞاخًغث  َاطعياَا ًٖ  ىالكاَضًً ٖل ٖلىالص خال٫ ٞغصًىا إو املبُ٘ ب البالص املبُٖى

     .لضًىا ٖلي بً ي٠ُ هللا الجضًبي ُُٖذ هللا بً مجغب٘

 : أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

لب مجها  امباع٦ه اٖمها اخمض لبيذ ةبىظ نبال وقهضوا  َو

 امباع٦ه واعيِذ الضٖىاالبلضٍ املظ٧ىعٍ واُٖخه في صٖىاَا 

ا٫ وؾذ هسالث واب٣ذ خامض ٖلى  ًاعبٗه لبالصًٖ   ؾخالمهاٍع

ا٫ املظ٧ىعٍ با٢غاٍع  وؾخلممً اخمض   وطال٪خامض لاعبٗه الٍغ

لى  ببًمباع٥   بكهاصة  ببًومدمض  لوَع ص ببًمهلر ٖو

ضص  ولجابه الضٖىا ٖلىخماص  لى ا٢غاع خامض  لكهىصٖو ٖو

ا ياملبُ٘ بغ  وازبذ .مهلر و٢ض جم ... ببًومباع٥  ....ٖلى

وال  صٖىاًضًىا ولم ًب٣ى لخامض وال ملى٧لخه ال ااملظ٧ىعًٍ ٖلى 

كهاصة مً بعٍ إو َلب وال خ٤ وال ؾبب ٧ل ٧اٞل ٖلى مى

م صحٗض  . ...........ط٦َغ

 جصخُذ لازؿاء إلامالئُت الىاعصة في الىجُلت : 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 مباع٥  امباع٥ الظًً َم  الظًجهما

 طل٪  طال٪ مباع٦ت  امباع٥

 اصعى  الضعي مباع٦ت  امباع٥

 حٗضي  احٗض مباع٦ت  امباع٦ه

 َظٍ البلضة  ي البلضٍاطَ الص و باأل  بلىالص
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 َظا الى٢ذ  اطي الى٦ذَ البالص  لبالص

 َظا املبُ٘  َاط املبُ٘ َظٍ البالص  طٍ البالصاَ

 بإن  نبال  َظٍ البالص  َاط البالص

 مباع٦ت  امباع٦ه ٖمه  اٖمه

 وعيِذ  واعيِذ مباع٦ت  امباع٦ه

 باعبٗت  ًاعبٗه الضٖىي  الضٖىا

 اؾخالمها  ؾخالمها البالص  لبالص

 اؾخالمها وطال٪ واؾخلم  وؾخلم

 :أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

  )و٦ُل ًٖ ػوظخه(.  خامض بً بغا٥ .3

 و٦ُل(. ،الٗىفي  ) بيُه بً ٢اؾم .1

  )املى٧لت(. مباع٦ه بيذ مباع٥ .1

 ال٣اًضي )مً لامىاء( . مٌُٗ بً ٖىى .4

  زامغ بً مباع٥ ال٣اًضي)مً لامىاء(  . .5

 )قاَض(. ٖلي بً ي٠ُ هللا الجضًبي .6

    قاَض(. ،)الخاػمي ُُٖذ هللا بً مجغب٘  .7

بي ) مباع٥  بً مهلر .8  . قاَض( ،الٍٛغ

 . )قاَض( مدمض بً خماص .9

 . قاَض(  ،ال٣ىُصخي عوَل )ٖلى بً ص .30
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   واملت شيلها  : أضل حجت هىع الىجُلت 
 

بُؼ وشغاء صوان بىاصي  مىغىغها  :  ، (32)عكم الىجُلت 

 . زلُظ في الطضع

سها    :  ٌ 1235 جاٍع

ا  :  .املإلف مىخبت  مطضَع

 

 هظ الىجُلت : 

 الخمض هلل وخضٍ 

ُه مدغعٍ  َظٍ حجت قٖغ

ُه نضعث مً ًضي ٧اجب  مٖغ

لاخٝغ الىاي٘ زُه وزخمه 

هاًب الكٕغ الكٍغ٠ والخبر 

املى٠ُ َى ان مًمىن طل٪ 

ومٗىاٍ اقتري  الغظل البالٜ 

الغقُض اخمض ابً خامض املهغي 

مً باٌٗه الغظل البالٜ الغقُض 

مدمض ابً مٌُٗ املدماصي 

الى٦ُل في البُ٘ ًٖ الخغمت 
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ض املدماصي وهاًبا في املبُ٘ اًًا في زلض الهض٢ت الظي صزُلت هللا  بيذ ٍٖى

ض املدماصي وطل٪ املبُٕى ظمُ٘ الض٧ان ال٩اًىه في واصي  ونا بها ؾالم ابً ٍٖى

زلُو في الهضع الكامي ًدضَا مً الُمً قإع الؿى١ ومً الكغ١ طي 

غبُه ص٧ان ٖبُض البىعي جمذ الخضوص بشمً مٗلى  م ظباٍع وقاما الًٟا ٚو

ت وو٧الت صزُلت هللا  اال ٢ُمت الب٣ٗت الن الض٧ان زاٍو و٢ضٍع ؾخه وزالزحن ٍع

ى اها قمي ابً مؿلم البكغي  ا َو ٞغ ا ٖو حن بها قٖغ بكهاصة الغظلحن الٗاٞع

٪ ابً مباع٥ الجهُجي ٣ٞض بإ ظمُ٘ طل٪ الض٧ان بُٗا وقغا صخُدحن  وبٍغ

ت مً مكخملحن ٖلى اع٧ان البُ٘ وقغوٍ باًجاب و٢بى٫ مً الُٞغ حن ومٗٞغ

ت  ٖجهم الجهالت ٞال قٍغ ًبُله وال زُاع ًٟؿضٍ وال  جىٟااملخباٌٗحن باملبُ٘ مٗٞغ

ت جٟسخه بُٗا باجا خاػما ظاػما  ذمشىٍى ببُ٘ املؿلمحن وجم البُ٘ ولؼم  ؾٍى

وخ٨م بهم الخا٦م الكغعي وظؼم و٢ض ناعث ظمُ٘ الض٧ان املظ٧ىعة هي واعيها 

الؼاماث وازالء في املبُ٘ مل٪ مً امال٥ وظمُ٘ ما ًيؿب الحها مً لىا٤ً و 

لحها وظه وظها  املكتري و٢ض لؼم الباٌ٘ للمكتري الضع٦حن الكغعي والٗغفي ٖو

 ماعور مً ظمُ٘ الضزالث ولاه٣الباث واطا ْهغ صإ صٖىي َى مسانم له .

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ  

 جىٟي  جىٟا وصخى  ونا

ذ ت  ؾٍى    ؾٍى

 أؾماء الىاعصًً في الىجُلت : 

 ؤخمض بً خامض املهغي )املكتري(. .3
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 مدمض بً مٌُٗ املدماصي )الى٦ُل في البُ٘ (. .1

ض املدماصي )الباجٗت(. .1  صزُلت هللا بيذ ٍٖى

ض املدماصي )املىصخي بهض٢ت(. .4  ؾالم بً ٍٖى

 قمي بً مؿلم البكغي )قاَض(. .5

٪ بً مباع٥ الجهُجي )قاَض(. .6  بٍغ

 (.قاَض) 3 بً خماصي خمضان .7

 هاشخي البكغي )قاَض(. .8

 ٖبضهللا بً ؾُٗض املدماصي )قاَض( . .9

 الخضوص : 

 مً الُمً : قإع الؿى١ .

 مً الكغ١ : طوو ظباعة .

 : الًٟا .
 
 قاما

 : ص٧ان ٖبُض البىعي .
 
 ٚغبا

 

 

 

                                                           
3
م ٖؿٟان .البكغي ، مً بجي ٖمغ مً مؿغو  خماصي بً خمضان  حهم مكُست بكغ في و٢خىا الخايغ ، وم٣َغ  ح مً خغب ، ٞو
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  هاكطت شيلها  : ضىعة حجت هىع الىجُلت 
 

 بىاصي عابغ  .بُؼ وشغاء مىغىغها :  ، (33) عكم الىجُلت

سها    :  َـ 1241 جاٍع

ا  :  مىخبت املإلف . مطضَع

 :  هظ الىجُلت

ه ٖلى ناخبها   والؿالم .  لهالثمً الهجغة الىبٍى

ا ًىم الؿبذ وحؿ٘ ٖكغ مً قٗبان  َغ  ؾيذجدٍغ

 واعبٗحن . وماًخحنال٠ 

 .واخضٍ الخمض هلل 

ُت  ُت مدغعة مٖغ مًمىجها  ٌٗغبَظٍ حجت قٖغ

ا اهه ٓهغ م٨ىىجها ٖىض ط٦َغ ٖىضها ًىم )خًغ( ٍو

سها خًغ لضًىا وبحن ًضًىا الغظل الٗا٢ل البالٜ  جاٍع

ا( الغقُض صزُله  بًااخمض  بًامباع٥  )قٖغ

٪)وخًغ لخًىعٍ الغظل الٗا٢ل البالٜ  ( مبحًر

ما بدا٫  ضم ل٩ل ماو٘  لصختخمضي الٛاهمي َو ٖو

غعي ا٢غ واٖتٝر ٖلى هٟؿه مباع٥ وبٗض  قغعي ٞو

ى  ببً ُا َو ُه ٖلى  ....اخمض ٢غاع قٖغ املىاو٘ الكٖغ

 ٪  بًااهه ٢ض بإ ٖلى الغظل املخ٣ضم ط٦ٍغ مبحًر

خمضي هسلخحن مكى٦ه وهبىجه في البالص املكهىعٍ 

صزُله بىاصي  بًااملظ٧ىعٍ املؿماٍ ام اللُل بالص 
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الحن بغوؾه  مٗضوصخٍغ بحن زُِ ونٍغ  صاَما عابٜ والشمً مٗلىم ٚحر مجهى٫ ٢ضٍع ٍع

ذمى٣ىصٍ  ا٫  مهاٞع ًض  بلى٢غف وهه٠ مً ًض املكتري  زمـ ٖكغ الؼمان الؼمان الٍغ

وال٨ما٫ و٢ض صر البُ٘ املظ٧ىع  بالىفيالؿلم الباٌ٘........ م٣بىيت وا٢غ مباع٥ باؾخالم 

ذ() مً و٢خه وخُىه ب٣ى٫ الباٌ٘ بٗذ واملكتري  ُه  والكغ ٖلى اع٧ان البُ٘  قٍغ الكٖغ

ُه بُٗا صخُدا زابخا الػما وظاػم هخاػما جاما ال ُٞه مكىعٍ وال  اوالٟٖغ و٢ض صخذ  مشىٍى

له ول٠ُ و٦غاه٠ُ مل٪ مً امال٥ املكتري  ً في الىبىجه ظظٕ ٚو الىسالث املظ٧ىعاث و٢ٍغ

خهٝغ ٞحهً  ًخدٝغ في امال٦هم واَل الخ٣ى١ في خ٣ى٢هم وال  مال٥لا اَل  ٍغ٠هجٍو

لب وال خ٤ وال ؾبب وال ما صٖىي ما بإ ال للباٌ٘ ُٞ ًب٣ا الٗغب  بلىًىنل الٗغب  َو

الى٣ى ًٖ البا٤ً مً الهبل والىبل ومً ٚاًغاث  ًاعزهر عو والؼم مباع٥ ٖغيه ٖغى ما

املكتري مٛاع ٖلُه الهجا وال٣ضا ٖلى ٌٗضًه وان و٢٘  وعإ الباَلًغيُه  عإ الخ٤البى١ 

قهض هللا ؾبداهه ٢بل زل٣ه  قهاصلا ٪ خهل واملشل والؿىا مً اٖؼ ما ًمل٪ ٖلى طل

خمضي الٗهالوي و٦خب  بًاٖىى ال٣اًضي وقهض بظل٪ ظابغ  بًاوقهض بظل٪ مٌُٗ 

 مباع٥ وهللا زحر الكاَضًً  .     بًاوقهض بظل٪ صزُل هللا 

 جصخُذ لازؿاء إلامالئُت الىاعصة في الىجُلت : 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 ًغزه ًاعزه الصخت  لصخت 

ذ صعاَم  صاَم  مهاٝع مهاٞع

اء  بالىفي  والكغاء  والكغ بالٞى

 عاعي الباَل  وعإ الباَل عاعي الخ٤  عإ الخ٤

 صٖىي  صٖىي  مٗضوصة  مٗضوص
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 ؾىت ؾيذ  الهالة  لهالث 

 هو الىز٣ُت : 

 الخمض هلل 

والىسالث املظ٧ىعاث في ظىب الخىط مً 

الؿضعة  ًىلًٕٞغ مما ًىالي بالص قامي 

كتها مً  الىبىجه مً ٕٞغ واملكى٦ه َٖغ

 .حٛحر الؼمان  ًٖ جبُجهاخضع َظا 

 جصخُذ لازؿاء إلامالئُت الىاعصة في الىجُلت : 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 بُاجها ج جبُجها  لياى ج ًىلً

   ٖىض ًٖ

 : أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

 . الباج٘( ،ال٣اًضي ) خمض بً صزُلهؤمباع٥ بً  .3

٪ بً خمضي .1  .  املكتري( )الٛاهمي  مبحًر

 . قاَض() مٌُٗ بً ٖىى ال٣اًضي .1

 .قاَض() ظابغ بً خمضي الٗهالوي .4

 .  ٧اجب وقاَض()صزُل هللا بً مباع٥  .5

 الىسلخين في بالص أم اللُل الخضوص : 

 (.بً ٖىى ؤي ظهت الكغ١ بالص قامي)ٕٞغ : 

 (.بً ٖىى  ؤي ظهت الٛغب بالص قامي)خضع : 
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         واملت شيلها : أضل   حجت هىع الىجُلت .

ً في زُف  مىغىغها  :  ، (34)عكم الىجُلت  بُؼ وشغاء فليًر

 .الػمغي بذجغ 

سها    :  ٌ 1241 جاٍع

ا  :  .املإلف مىخبت  مطضَع

 الىز٣ُت :  هو

الغظل  اقتر الخمض هلل خمضٍ 

ُُٖت ابً خمض الٗا٢ل الغقُض 

ً مً  الغظل  بُٗهالغا٣ًي ٣ٞحًر

الٗا٢ل الغقُض اخمض ابً بُي 

ب وصزُاهلل مشِ لخىههال٣الِ 

بُض  ًٖو في ؾض هىب  بل ال٣ٟحًر

ال٣ٟغ ٖلحهم ٞغ٢ه ٖلى ال٩ل وحٗٝغ 

املؼعٖت  ٞل٣اهىن في ز٠ُ الٗمغي 

الخؼاهت  الكملجدضٍ مً  الٗل

ُت وهي .... في  ٖغ  ٢لىىن املٍؼ

لها مً ٧ل ظهت  بضالغخملًٖ

ا خضاًضَا وهي ببلض  تها وؾ٣َى طٖع

ومً الُمً طو مٛىم  ٢لؿمابً 
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ً مخىالُحن و٢ضع الشمً  ومً قغ١ ظمل الٗحن وخضع  خىى البُ٘ والبُ٘ ٣ٞحًر

الحن   ...... ٚلُو ابً ؾلُمان هاصثبكفي ًض املكتري   البُ٘مً ًض  ٞلًتٍع

مً اٖؼ ما  ال٣ضٖلى املكتري شخي ٞله الهجا و  وه٣اع ... .. البُ٘وظهه البُ٘ ٖلى 

 ًمل٪ 

 جابؼ الىجُلت الؿابلت : 

ؾٟغ جهاع ٖكغ في  طال٪خغع   البُ٘

واعبٗحن وهللا  وخضٖام ال٠ ومُخحن 

عي ابً  بظال٪و٦خب وقهض  ٖلم َٞغ

  بهىاب ٖلممباع٥ وهللا 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ  

 باجٗه بُٗه اقتري  اقتر

 في ال٣اهىن  ٞل٣اهىن  ال٣ٟحر  ال٣ٟغ

 الكما٫  الكمل الظي  الٗل

 ٢اؾم  ٢لؿم ٖبضالغخمً  ٖبضالغخملً

 الباج٘ البُ٘ ًٞت  ٞلًت

 الباج٘  البُ٘ قهاصة  قهاصث

 ال٣ضا  وال٣ض وان ٚاع  وه٣اع

 طل٪ طال٪ الباج٘  البُ٘

 واخض وخض نٟغ  ؾٟغ
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 بظل٪ بظال٪ ؤٖلم  ٖلم

   بالهىاب  بهىاب

 ؤؾماء الىاعصًً في الىز٣ُت : 

 ُُٖت بً خمض الغا٣ًي )املكتري(. .3

 ؤخمض بً بُي )املكتري(. .1

 ٚلُو بً ؾلُمان )الباج٘(. .1

عي بً مباع٥ )٧اجب وقاَض(. .4  َٞغ
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         واملت شيلها : أضل   حجت هىع الىجُلت  

كػىة في مجغي ماء في بلضة مىغىغها :  ، (35) عكم الىجُلت

 عابغ 

سها    :  َـ 1242 جاٍع

ا  :  .املإلف مىخبت  مطضَع

 :  هظ الىجُلت

ش ًىم  الخمض هلل وخضٍ ؤهه ملا ٧ان جاٍع

ً الجمٗت كٍغ َـ 3141 ؾىت زالزت ٖو

عومي  ببًا٢ى٫ واها ُُٖت ٫ ؤو مً عبُ٘ 

 الٗىفي ٢اؾم ببًبان ونلىوي بيُه 

وبٗض  ال٣اًضي ٖىى ببًوقامي 

غاب ُٞما  خًىع الجمُ٘ ٢ض جالػمىا لٖا

مضعي بيُه ٌكض بُجهم مً خ٤ ٖلى ًضي 

ضي ماء  املاءاًؼ خفي  الخاعط مً بالص الٍؼ

ت ال ماء ؤزظٍ  هي لي م٘ قامي ُٞلاملهٍغ

ٖلُه خ٤ ض قم٘ ما٫ طوي ؾُٗض الظي 

في الخ٤  ثابى٨غ م٨ٟى٫ واظابه قامي 

ضي  ىدضع م٘ ٍو املاء الخاعط مً بالص الٍؼ

مً خضع  هًُٟخض م بلىظبر  ببًبالص 

ؼخُت مخُامً ًما خاػ بالص الٗ ب وال٣ٍغ

ومؿىض ومً خضع بان ما قض ٖلُه خ٤ 
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 ل٩لو  الدكاظغ بُجهم ثحهم و٦ثر إو ٞبٗض ؾمٗىا صٖوال زبرث له معي ماء ال ٢بل وال بٗض 

ولا ما ًدل٠ بان امً بيُه  الكٍغ َى و بًٗهم مً ًمان باال  ىيُع و  صًٖ الكهى هابي 

 اخل٠ 

 جابؼ الىجُلت الؿابلت : 

 نحالُمابو٠٢ قامي لبيُه  طال٪ٞبٗض 

وخل٠ له قامي  ًمحن قامي و٢بل بيُه

في ل٪ ٖلي خ٤ قض بان ما باهلل الُٗٓم 

ال  ءزبرث ل٪ معي ما والَظا املجغ املظ٧ىع 

ًٖ قامي ٢بل وال بٗض و٢ض زلو بيُه 

َظا املجغا املظ٧ىع  بانمً ٖىضي زبذ ٢ض و 

لِـ لبيُه ُٞه بان  هًُٟم بلىمً مجهاٍ 

م٨ٟٝى الىٓغ بٗض الُمً  ًدبٗهماء 

ما  وطال٪  بكهاصة مً خًغ في املجلـ َو

 يبٖال ؤبى وخمضان   خمُض بًا مدِؿً

ج  َظا٫ ببًوهاٖم  ٣غ وبكاَضة ٍٞغ ال٣ٍغ

 .  ُٖاهللا وهللا زحر الكاَضًً  ببً

 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 طل٪  طال٪ بى٨غان تابنكر

 عيىا و  عيُىو  وال٩ل  ول٩ل

   بالُمحن باالُمحن
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 : أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

ض قُش ،  ٖؿم بً) عومي بً ُُٖت .3 ُْ  ال٣اضخي(.  ُػب 

 املضعي() الٗىفي ٢اؾم بً بيُه .1

  مضعى ٖلُه(.) ال٣اًضي ٖىى بً قامي .1

   0قاَض() خمُض بً مدِؿً .4

  قاَض(.) يبٖال ؤبى خمضان .5

٣غ  َظا٫ بً هاٖم .6   0قاَض() ي ال٣ٍغ

ج .7  0قاَض(٧اجب و ) هللا ُٖا بً ٍٞغ
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         واملت شيلها : ضىعة   حجت هىع الىجُلت 

 مىغىغها : بُؼ وشغاءبىاصي جٌى . ، (36)عكم الىجُلت

سها    :  َـ 1242 جاٍع

ا  :  . املإلف مىخبت مطضَع

ه ٖلى ناخبها  ا ًىم الجمٗت وزمان ٖكغ مً قٗبان مً الهجغة الىبٍى َغ   لهالثجدٍغ

 واعبٗحن . وزىحن وماًخحنال٠  ؾيذ وؾالم

 :  واخضٍالخمض هلل 

ُت   ُه مدغعة مٖغ ٓهغ  ٌٗغبَظٍ حجه قٖغ مًمىجها ٍو

سها خًغ  ا اهه ملا ٧ان ٖىضها ًىم جاٍع م٨ىىجها ٖىض ط٦َغ

ا ظالغ  ًضلضًىا وبحن  ٖغ ا ٞو ل الٗا٢ل البالٜ الغقُض قٖغ

ى ؾالم  ؾلُمان الٗهالوي وخًغ لخًىعٍ  ببًَو

 ٪ خمضي الٛاهمي  ببًالغظل الٗا٢ل البالٜ الغقُض مبحًر

غعي وبٗض ضم ل٩ل ماو٘ قغعي ٞو ما بدا٫ الصخت ٖو  َو

 ببًخًىع الجمُ٘ ا٢غ واٖتٝر ٖلى هٟؿه ؾالم 

ُا ٖلى اهه ٢ض بإ ٖلى الغظل املخ٣ضم  ؾلُمان ٢غاع قٖغ

 ٪ ٣هه  ببًط٦ٍغ مبحًر خمضي ٢ؿمه ما ًسهه ٍو

الكغعي م٘ ازىاهه في ابُه في البالص املظ٧ىعٍ  بالءعر

املؿماٍ الُُٟلُت بىاصي زى٫ بالص ؾلُمان وطل٪ املدو 

مجهى٫ ٢ضٍع وههابه زماهُت  املظ٧ىع بشمً مٗلىم ٚحر 

ا٫  ذٍع ا٫ زمـ ٖكغ ٢غف وهه٠  مهاٞع الؼمان الٍغ

مى٣ىصة مً ًضي املكتري لُض الباٌ٘  مٗضوصثصعاَم خٍغ 
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و٢ض صر املبُ٘ املظ٧ىع مً و٢خه  بالىفي ال٨ما٫م٣بىيت وا٢غ ؾالم باؾخالم الؿلم 

ذ بُٗا  ءوالكغاوخُىه ٖلى اع٧ان البُ٘  ُه ب٣ى٫ الباٌ٘ بٗذ واملكتري قٍغ ُه والٟٖغ الكٖغ

و٢ض صر املدو املبُ٘ املظ٧ىع  مشىىبه ُٞه مكىعٍ وال صخُدا زابخا الػما ظاػما خاػما ال

٪ مً َحن و٢حن وحجغ ومضع ومؿاقي ومالقي وماء مل٪ مً امال٥  خهٝغ  ًخدٝغ امبحًر ٍو

٠ اَلدجُٞه  للبُاٌ٘ ُٞما ما بإ  ىخ٣ى٢هم وال ًب٣ في مل٨هم واَل الخ٣ى١ في مال٥لا  ٍغ

ًمحن باهلل ان وظب  الٗغب وال بلىال صٖىي وال َلب وال خ٤ وال ؾبب وما ًىنل الٗغب 

ًٖ البا٤ً مً الهبل والىبل ومً ٚاًغاث  الى٣ي ًاعزهوالؼم ؾالم ٖغيه ٖغى ماعور 

ُه الهجا وال٣ضا ٌٗضًه وان و٢٘ ٖلى املكتري مٛاع ٖل وعإ الباَلًغيُه  عإ الخ٤البى١ 

واملشل والؿىي لاقهاص الكبر بالكبر والظعإ بالظعإ مً اٖؼ ما ًمل٪ ٖلى طل٪ خهل 

 ببًخمُض الٛاهمي وقهض بظل٪ ظابغ  ببًقهض هللا ؾبداهه ٢بل زل٣ه قهض بظل٪ ٍَغ٠ 

 خمضي الٗهالوي و٦خب وقهض بظل٪ صزُل هللا بً مباع٥ وهللا زحر الكاَضًً . 

 جصخُذ لازؿاء إلامالئُت الىاعصة في الىجُلت : 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 والؿالم  وؾالم الهالة  لهالث

 مئخحنو  وماًخحن ؾىت  ؾيذ

 وخضٍ واخضٍ وازىحن  وزىحن

 مٗضوصة  مٗضوصث عر باإل  بالءعر

اء وال٨ما٫  بالىفي ال٨ما٫ ٪ بالٞى ٪ امبحًر  مبحًر

 عاعي الخ٤  عإ الخ٤ ًغزه  ًاعزه

ذ عاعي الباَل  وعإ الباَل  مهاٝع مهاٞع
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 : أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

 .الباج٘()ؾلُمان الٗهالوي  بًؾالم  .3

1.  ٪  . املكتري() خمضي الٛاهمي بًمبحًر

 . قاَض() خمُض الٛاهمي بًٍَغ٠  .1

 .  قاَض() خمضي الٗهالوي بً ظابغ  .4

 . ٧اجب وقاَض() مباع٥صزُل هللا بً  .5
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         واملت شيلها : ضىعة   حجت هىع الىجُلت 

م  مىغىغها  : ، (37) عكم الىجُلت بُؼ وشغاء زُىف الؿٍى

 . بُيبؼ الىسل

سها    :  َـ 1243 جاٍع

ا  :  . املإلف مىخبت مطضَع

 :هو الىز٣ُت

 الخمض هلل وخضٍ 

غ الخٝغ ومىظب حؿُ ا َى اهه اقتري حؾبب جدٍغ َر

ضباصي ال ببًالىجاب امل٨غم ؾالم  ُْ له لىٟؿه  ي بماُؼب 

مٗه باملجلـ املبُ٘  غ ْالخاصون ما٫ ٚحٍر مً باٌٗه 

ٞباٖه املظ٧ىع ما َى الًاَغي امل٨غم ٖىصٍ بً ههاع 

ه وخىػٍله وفي مل٨ه  خحن نضوع  بلى وجدذ جهٞغ

 ٤ الكغعي  ي املكتر َظا املبُ٘ لاحي ط٦ٍغ لا ........ بٍُغ

 جموطل٪  الًاَغي  مً ٢بل املهىهت بدغا بيذ مدؿً

في ًيب٘ الىسل في ز٠ُ  ال٩اًىهالبالص  الشلضاملبُ٘ َى 

 بما٫ زٞايل في 
 
٤ املٗغوٞه ؾاب٣ا  ببًُٝى الؿٍى

٤ لاعر الكغ  بدٍغ بلىًلي  لاٖماع   عياملظ٧ىعٍ بٍُغ

حر مشمغ ٖامٍغ  بما اقخملذ ٖلُه مً الىسُل  مشمغ ٚو

حٍر املدضوصٍ مً ٖامغ وصامغ وماء وصامٍغ بما َى لها  ٚو

ٖماع ومً  ببًبدضوص اعبٗه مً الكغ١ الشلشحن مل٪ 

ال٣ُٟه ومً الُمً الشلشحن مل٪ هللا الٛغب صزُل هللا ال٣ُٟه ومً الكام مل٪ مل٪ صزُل 
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والخ٣ى١  والبُٕى والٟؿىرض املظ٧ىع في الخض والخضوصٖماع بما َى لهظا الشل ببًمل٪ 

 و٧ل خ٤ 
 
ا واملٗالم والغؾىم ومجاعي مُاثه وما ًخجه بد٤ الشلض املظ٧ىعٍ .................. قٖغ

ض املخٗا٢ضًً املظ٧ىعًٍ ٣لها صازل في املبُ٘ .......... ٖىض املٗلىم طل٪ ٖبُى ٢لُل و٦شحر 

 ب
 
ا دا  ي اقتر الٗلم الكغعي ...... قٖغ ُا وبُٗا نٍغ ٖضٍ  ال ٢الُا ُٖا باجا مغ صخُدا قٖغ

تُٞه وال  خي لاًجاب  ......  مشىٍى ُت بهٍغ اث الكٖغ وال ٢ى٫ زُاع ًبُله بل ٖلى اجم البُٖى

سه زمىا خاال  ومبلٛهوال٣بى٫ الكغعي بشمً ٢ضعة  ً ٢غف طَبي مٗامله جاٍع كٍغ ؾخماثه ٖو

 في ًض املكتري ؾالم 
 
ُا باصي بُض ال ببًم٣بىيا باٌ٘ ٖىصٍ بً ههاع املظ٧ىع ٢بًا قٖغ

ُحن واطن الباٌ٘ املظ٧ىع  بظال٪ا وال٨ما٫ خُض ا٢غ الٞىب تراٝ الكٖغ  للمكتري لا٢غاع ولٖا

ىع بُضٍ ٢بٌ ...... بؾالم بً باصي املظ ي املكتر ب٣بٌ املبُ٘ املغ٢ىم ٣ٞبًه  املؿُىع 

 
 
ُا  والكىاٚل املٟؿضاث ٘واملىا زالُا ًٖ وطال٪ وا٢غ ب٣بًه ا٢غاعا صخُدا قٖغ

ٖلى الباٌ٘ املظ٧ىع ُٞما ًلؼم  الضع٥ويمان ولاؾخالم املبُالث ٖما ًمى٘ صخت الدؿلم 

ا  طال٪ٖلُه مً وظهه مً.....املبُ٘ املظ٧ىع  طال٪ وم٣خًاٍ ناع ٧امل الشلض  ٞبمىظبقٖغ

 مً امال٥ امل٨غم ؾالم 
 
ضؼُ باصي ال ببًاملظ٧ىع الكاٌ٘ في البالص املظ٧ىعٍ مل٩ا زالها ُْ ي ب 

الخ٣ى١ ي وطو املكتري املظ٧ىع وخ٤ مً خ٣ى٢ه ًخهٝغ ُٞه جهٝغ املال٥ في امال٦هم 

ً ................ ؾىت  في خ٣ى٢هم ٠ُ٦ قاء وظب وازخاعوا ما َـ 3141َى .............. ٖكٍغ

 ........... 

 الخاػمي مؿلم ببًٖلي  ببًٖباص الجابغي وقهض بظل٪ ٖىى  ببًقهض بظل٪ اخمض 

 ٖخ٤ُ ........................... ببًوقهض بظل٪  ٖخ٤ُ 

 جصخُذ لازؿاء إلامالئُت الىاعصة في الىجُلت : 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 وخىػجه  وخىػٍ الظي  لا

 البدغة  بدٍغ بلى زلض الشلض
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ا اء  بالٞى  بظل٪  بظال٪ بالٞى

 الخايغ  غْالخا وطل٪  وطال٪

 : أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

ضؾالم بً باصي ال .3 ُْ  املكتري() يُؼب 

 .  (الباج٘) ٖىصٍ بً ههاع الٓاَغي  .1

 . قاَض() خمض بً ٖباص الجابغي ؤ .1

 . قاَض( ،الخاػمي ) ٖىى بً ٖلي بً مؿلم .4

 . قاَض() ٖخ٤ُ بًٖخ٤ُ  .5

 الخضوص : 

 ٖماع(. بًامل٪ )الكغ١ : 

 ال٣ُٟه(.صزُل هللا )الٛغب : 

 مل٪ صزُل هللا ال٣ُٟه(. ،ؤي ظهت الكما٫ )الكام : 

 بً ٖماع(. امل٪  ،ؤي ظهت الجىىب )الُمً : 
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         واملت شيلها : ضىعة   حجت هىع الىجُلت 

بُؼ وشغاء بالص اللػغة بىاصي مىغىغها :  ، (38) عكم الىجُلت

 عابغ. 

سها    :  َـ 1244 جاٍع

ا  :  . املإلف مىخبت مطضَع

 :  هظ الىجُلت

٫ ٖام ال٠ ؤو  يخغعث ًىم ٖكغ............. مً ظماص

ت ٖلى ناخبها  وماًخحن واعبٗت واعبٗحن مً الهجغة الىبٍى

 والؿالم  . ثالهال 

 الخمض هلل وخضٍ 

ُت  ُه مدغعٍ مٖغ ٓهغ  مىجهامٓ ٌٗغبَظٍ حجت قٖغ ٍو

سها ًىم  ا اهه ملا ٧ان ٖىضها ًىم جاٍع م٨ىىجها ٖىض ط٦َغ

خًغ لضًىا وبحن ًضًىا الغظلحن البالٛحن  والشالرٖكغ 

 ٪ خمضي الٛاهمي  ببًالغقُضًً الظًً َما مبحًر

ما بدا٫ الصخت  ببًوخمضان  خمىص جاب٘ الٗهالن َو

غعي وبٗض خًىع الجمُ٘ ا٢غ  ضم ل٩ل ماو٘ قغعي ٞو ٖو

ى  بًبواٖتٝر خمضان  ُا َو خمىص ٖلى هٟؿه ٢غاع قٖغ

٪  صختبدا٫  خمضي  ببًٖلى اهه ٢ض بإ ٖلى مبحًر

وهبىجه في مٛاعؾه الظي في ال٣ٍٗغ م٘  مكى٦تهسلخحن 

ً ٖغاٌل  غ املذجالهىىص الظي في   كتري م ًىلي قامَو

 ٪ قام واملكى٦ت مً  .....خمضي بىاصي عابٜ  ببًمبحًر
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االث ٞغاوؿه ؾلم  .ًمً ًماوي .... مً ًض وؾخالم والشمً املٗلىم ٚحر مجهى٫ اعبٗه ٍع

 ٪ ذخمضان  بلىمبحًر ا٫  مهاٞع اٖكغ ٢غف وا٢غ خمضان بالؿلم  بؿذالؼمان الٍغ  الٞى

املكتري بغاءة قاملت واطن له بىي٘ الُض ٖلحها و٢ض صر البُ٘ مً و٢خه  تطم وابغوال٨ما٫ 

ب٣ى٫ الباٌ٘ بٗذ واملكتري  واظابا ب٣بى٫ وخُىه بُٗا صخُدا باجا ظاػما الػما خاػم

ذ واصع٥ له  الىسالث املظ٧ىعاث زاٞحهً وباًجهً  صخذالكٕغ الٟٕغ و٢ض  صعا٥قٍغ

 ً َؼ ٍؼ حنٖو خهٝغ ٞحهً ًخدٝغمل٪ مً امال٥ املكتري  َو ٠  ٍو اَل لامال٥ في جدٍغ

لخمضان ُٞما بإ ال صٖىي وال َلب وال  ًب٣اامال٦هم واَل الخ٣ى١ في خ٣ى٢هم وال ٖاص 

لى ًمحن هللا ان وظب والؼم خمضان  بلىخ٤ وال ؾبب وال ما ًىنل الٗغب  الٗغب ٖو

٪ ٖغى ماعور  الى٣ي ًٖ البا٤ً مً الهبل والىبل ومً ظمُ٘  ًاعزهٖغيه ملبحًر

٪ مٛاع ٖ ٌٗضًه وعإ الباَلًغيُه  عإ الخ٤ي واملبُالث إو الضٖ لى وان و٢٘ ٖلى مبحًر

لاقهاص قهض هللا  خهلمً اٖؼ ما ًمل٪ ٖلى طل٪  الؿىي واملشل و  وال٣ضخمضان الهجا 

 ببًخمٍؼ الهىضي وقهض بظل٪ مىسخى  ببًحجغي  ل٪ابظ٢بل زل٣ه وقهض  ةلىؾبداهه وحٗ

 مالء الجمُ٘ صزُل هللا بً مباع٥  وهللا زحر الكاَضًً .   الهىضي و٦خب وقهض باال  قهحن

 جصخُذ لازؿاء إلامالئُت الىاعصة في الىجُلت : 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 الصخت صخت مًمىجها مٓمىجها

ذ واؾخالم وؾخالم  مهاٝع مهاٞع

ا اء الٞى  وؤبغؤ وابغ الٞى

 نبدذ ؤ صخذ ًجاببو  واظاب

حن صع٥  صعا٥ ً َو  َو
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 عاعي الخ٤  عإ الخ٤ ًب٣ى  ًب٣ا

 وال٣ضا  وال٣ض عاعي الباَل  عإ الباَل 

 الؿىا والؿىي  بظل٪  ل٪ابظ

 جابؼ الىجُلت الؿابلت : 

 الخمض هلل وخضٍ 

سها خًغ لضًىا وبحن ًضًىا  اهه ملا ٧ان ٖىضها ًىم جاٍع

٪  َما الظًًالغظلحن البالٛحن الغقُضان   ببًمبحًر

الٗهالن   ب٘جاخمىص  ببًخمضي الٛاهمي وخمضان 

ما بدا٫  غعي  لصخهَو ضم ل٩ل ماو٘ قغعي ٞو ٖو

ٖلى هٟؿه  ٖتٝروبٗض خًىع الجمُ٘ ا٢غ خمضان و 

٪ هسله هبىجه في مٛاعؾه   لظيٖلى اهه بإ ٖلى مبحًر

٪ مً خضع  ًىليفي ال٣ٍٗغ والىسله مما  مكتري مبحًر

 ي مبرو٥ ومً مٛغب مكتر  مكتري ومً الكام 

مؿُٗض والىسله ام بىحن مكهىعٍ  ببً ٖبضهللا

 ٪ ا٫ مً ًض مبحًر ًض خمضان م٣بىى  بلىوالشمً ٍع

 وابغ ا وال٨ما٫ ............. بالٞىوا٢غ خمضان بالؿلم 

طن له بىي٘ الُض ٖلحها و٢ض اطمخه بغاءة قامله و 

٪  صخذ الىسله املظ٧ىعٍ مل٪ مً امال٥ مبحًر

اَل لامال٥ في امال٦هم واَل  ًخدٝغ ٞحها جدٝغ

لخ٣ى١ في خ٣ى٢هم والؼم خمضان وظهه وظه ا

الى٣ى ًٖ البا٤ً مً الهبل والىبل  ًاعزهماعور 
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مً اٖؼ ما ًمل٪ ٖلى طل٪  والؿىاوال٣ضا واملشل  لهجاوان و٢٘ ٖلى املكتري مٛاع ٖلُه 

َاقم الؿُض وقهض بظل٪  ببًخهل لاقهاص قهض ؾبداهه ٢بل زل٣ه وقهض بظل٪ عاٞض 

مباع٥ وهللا زحر  ببًالجمُ٘ صزُل هللا  باالمال خب وقهض و٦ الٍٓغ٠مدمض  ببًمغقىص 

 واعبٗت واعبٗحن .  وماًخحنالكاَضًً خغعث ًىم الجمٗت وؾب٘ مً عمًان ؾىت ال٠ 

 جصخُذ لازؿاء إلامالئُت الىاعصة في الىجُلت : 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

تٝر الصخت  لصخه  واٖتٝر ٖو

ا اء بالٞى  ؤنبدذ  صخذ بالٞى

 مالء ب لامال ومئخحن وماًخحن

 : أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

٪ بً خمضي الٛاهمي .3  . املكتري() مبحًر

 .  الباج٘( ،جاب٘ الٗهالن ) خمضان بً خمىص .1

 . قاَض() حجغي بً خمٍؼ الهىضي .1

 . قاَض( ) الهىضي قهحنمىسخى بً  .4

 . قاَض() َاقم الؿُض بًعاٞض  .5

 . قاَض()ٍغ٠ ٓال بً مدمضمغقىص  .6

 ( . وقاَض ٧اجب) مباع٥ بً هللا صزُل .7

 الخضوص : 

 مكتري مبرو٥(.)مً خضع ومً الكام : 

 مكتري ٖبضهللا مؿُٗض(.)مً املٛغب : 
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    واملت شيلها : أضل حجت هىع الىجُلت 

ضشامي البُض  خىم مىغىغها  : ، (39) عكم الىجُلت ُْ َب ي ؼ 

ض بً غُض الاخمضي زالف في ؾالح حىبُت ببلضة  غلى غٍى

 . الىاؾؿت

سها    :  َـ1248 جاٍع

ا  :  .املإلف مىخبت  مطضَع

 :  هو الىز٣ُت

سها ًىم زمـ في ظماص  الخمض هلل وخضٍ  جاٍع

ؾلُمان ال٣ٝغ ان خًغ  ببًٖلي  انزاوى ا٢ى٫ و 

ض  لى ًضها ٍٖى ُٖض الخمضي وخًغ  ببًٖىضها ٖو

ضلخًىعٍ قامي ال ُْ ض  واصٖاي ُؼب  قامي ٖلى ٍٖى

عاخذ .  الي 3 يظىبُتفي  ي٢اضخاصعي ٖىض٥ ًا 

ض وا٢غوي  ض ولُٟذ ٖلى ٍٖى وط٦غث لي ٖىض ٍٖى

خه  ض بداشخى ما ٢ٍغ ٞحها بىالص الخال٫ واظابه ٍٖى

ى ا٢غ  وعصًذ قامي لكاَضًً اه٪ خلُذ َو

الدجغي وقهض هلل  امباع٥وعص ٖلُىا  طال٪وبٗض 

ضان ال ُْ ض ا٢غ ُؼب  ٍى ا ٖو ض ي خلهَّ وبٗضَا ٢لىا لٍٗى

لى قامي  تاخًغ الجىبُ تها ٖو بٗض اه٪ ا٢ٍغ

ً اجها ظىبُتي آ٣ًُ٘ عاؾها بكاَضًً  ال  يالزٍغ

الٛبا  الُابلا  هي ٖليَبذ وال ؤو بٗذ وال 

٫ ؤو في ظماص  38وصٖىاَم واعصٍ ًىم  والجهبه

                                                           
3

ٗت والغظىلت   ً به ا٧ابغ ال٣ىم ا٦ماال للباؾه وهي ٖالمت ٖلى امل٩اهت والٞغ تًز زىجغ  نٛحر ٌٗل٤ ٖلى الجىب ٧اهذ الٗغب حؿخسضمه ٍو

ؼصاص زمىه ٧لما  ، ٍو
 
 ظمُال

 
إزظ مىٓغا ا ٍو ىهه بسٍُى ًُٞت وهدَى ِىه .   ، و٧اهىا ًؼزٞغ  اج٣ً في نىٗه وجٍؼ
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ُا ًجبِب الجىبُ ض ٖو ش خض ٖكىعَم وخًغ قامي َى وقهىصٍ وخًغ ٍٖى ىم الخاٍع  تٍو

ُا ًدًغ الجىبُه اجها ٖىضٍ بكهاص ها ٖلحها وصر وزبذ مً ٖىضي بٗض ٖها ٖو  ةٖو

بر  ببًمؿاٖض  الًمان ُض  يالىاُٞحظابغ  ببًمغقض الغخُلي وظٍى ؾلُمان ال٣ٝغ  ببًٖو

            الخخم.                                              عجالن .                                       ببًومدمض 

 الخخم

 جصخُذ لازؿاء إلامالئُت الىاعصة في الىجُلت : 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 واصعى واصٖا واها  انو 

 مباع٥ امباع٥ طل٪  طال٪

   الىافي الىاٞحي

 : أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

   . ٢3اضخي() ٖلى بً ؾلُمان ال٣ٝغ .3

ض  .1  .1 (املضعى ٖلُه)ُٖض لاخمضي  ببًٍٖى

ضقامي ال .1 ُْ  .  1املضعي( ) يُؼب 

 . قاَض() مباع٥ الدجغي  .4

  . 4قاَض ويامً() مغقض الغخُلي بًمؿاٖض  .5

بر  .6  . قاَض ويامً( ) ظابغ الىافي بًظٍى

  .  (ويامً قاَض) ؾلُمان ال٣ٝغ بًُٖض  .7

 .  5 قاَض ويامً() عجالن بًمدمض  .8

 

                                                           
 ؾالم . بجي  مً املغاوخت مً الخىاػم مً خغب ٢ًاة ؤقهغ ؤخض 3

 . لاخمضي  ظؼاء بً ؾٗض/  الكُش ظماٖت مً ؾالم بجي مً مُمىن  مً 1

ى املال٠ ظض 1 م بً ٖىى بً قامي َو  ؾُٗض. بً ٖبضال٨ٍغ

ؿ٨ىىن  خغب مً ؾالم بجي مً مُمىن  مً 4 ل الؿغاعة املضًىت ٚغب َو  . والَٟغ

 .   خغب مً ؾالم بجي مً مغوح مً الخىاػم مً 5
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  واملت شيلها : ضىعة  حجت هىع الىجُلت 

ض  مىغىغها  : ، (41)عكم الىجُلت  وجُلت جالػم بين بني ًٍؼ

اصة .وعحاٌ ػبالت   غلى ًض شُش بني غمغو بؿي بً ٍػ

سها    :  َـ 1251 جاٍع

ا  :  . مىخبت املإلف مطضَع

 :  3 هو الىز٣ُت

ض وعظا٫ ػبالت ٖلى ًض  ل٣ض ) جدايغوا عظا٫ بجي ًٍؼ

اصة ول٣ض َلبىا ٢ُٕى ٖاوي بجي       الكُش / بُي بً ٍػ

ُاَم ما ، ٖبض هللا ٥ اهخه ى مإو ٣ًجهاع َلبىا ٖلى  ٖو

الُىب وع٤ُٞ الجىب اهه م٨ٟٝى ٖى٪  ًالدجغي ًا

وؤزظ ٦ظل٪ مً اَل حجغ ًا  ،مً ظاهب بجي ٖمغو 

مىن بجي ٖمغو وبجي ٖبض هللا ًا َىِب إو جهاع ًخ٣ ىٖل

مً ظاهب ؤَل حجغ الُىب وع٤ُٞ الجىب ؤهه م٨ٟٝى 

لى طل٪ ؤلؼمىا اٖغايهم  خًغ ولؼم ؾٗض بً  ،. ٖو

لى عظا٫ الًمىن ؟ واملسالضة  ولؼم  ،ٖايت ٖلُه ٖو

ولؼم ابغاَُم بً خمضي  ،ٞالر ٖلى ب٣ُت طوي هجاع 

ولؼم ٚلُُٟو الضوا ٖلى طوي  ،ٖلى عظا٫ ال٣كا٢كت 

و  ٖلى عظا٫ املغاٖكت  ،خؿً وجىابٗهم  ولؼم زٍغ

                                                           
3

اصة البالصي الٗمغي ، جخًمً َظٍ   ض وػبالت ٖلى ًض قُش بجي ٖمغو بُي بً ماو٘ بً هامي بً ٍػ َظٍ وز٣ُت لؼم بحن ٢باثل بجي ًٍؼ

ض  هللا ٖبض بجيًٖ  ٗاويالىز٣ُت ٢ُ٘ ال ُْ ظٍ الىز٣ُت ٦خبذ  في صًاع ُػب  ٘ الخماًت مً ال٣باثل املظ٧ىعة ، َو مً مُحر ، وال٣ُٕى ٌٗجي ٞع

ب َظٍ الىز٣ُت مباقغة صون لاقاعة الى ال٩لماث الخاَئت ٦ما َى مٗمى٫ به م٘ ٧ل الىزاث٤ هٓغا ل٨ثرة  بىاصي حجغ . وجم جهٍى

ت.   لازُاء لامالثُت والىدٍى
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ل بً زامغ  ٖلى عظا٫ الخمضة واملهضب  ،للي في الٟٕغ اللي في حجغ وا وؤلؼم  ،ولؼم قَى

 ،وؤلؼم بُي بً زالب ٖلى طوي ٖىى  ،ٚالم بً صمُدان ٖلى عظا٫ الٗمامغة وؤجباٖهم 

ت ولؼم مُل٤ بً نالر ٖلى عظا٫ الُُاًغة ٟولؼم ؾمغان بً م٨ُجي ٖلى عظا٫ الُٗ

ولؼم بغا٥ بً ػإع  ،ولؼم مغقض ٖلى طوي نبُذ  ،ولؼم بكاعة ٖلى الىجاظحر  ،والغ٦ؼان 

غف  ،ٖلى الٟغاص  ٖىت اولؼم مشِب ٖلى ال٨غ  ،ولؼم صاخم بً صمُدان ٖلى عظا٫ طوي ٍَى

بُضَم  ،ولؼم خمض الىدُل ٖلى الىدالن  ، ولؼم  ،ولؼم مهمل بً ٖؿاٝ ٖلى الخمغة ٖو

دان بً ولِكان ٖلى ال ،ٖىاى بً ٖىى ٖلى عظا٫ الكٟٗاء  ولؼم  ،جٗاصًً ولؼم صٍو

٪ بً مباع٥  ،امام ٖلى طوي امام  ببًولؼم ُٖاصة  ،وصًض بً ٖىصة ٖلى الشىابذ  ولؼم بٍغ

ولؼم ٖاػم بً مُُ٘ ٖلى  ،ولؼم مدمض الهلُبي ٖلى الهلُبت  ،الؼاملي ٖلى الؼوامل 

ىع ٖلى ٩ولؼم ٖىاى بً مؿ ،م مؿُُٗض بً بغا٥ ٖلى طوي قىا١ ؼ ول ،الًمىن 

ض ٖلى املؼاع٢ت  ،بغ بً خمض ٖلى ال٣شاعصة والكغاب ولؼم ظا ،الهىاملت   ،ولؼم ػاًض بً ًٍؼ

بُضَم  ،ٕ بً هٟإ ٖلى املؿاَغة ػ ولؼم ٞا و لؼم  ،ولؼم صازل بً صزُل هللا ٖلى املضن ٖو

ؼي  ،ػاَب بً ٖلي ٖلى الٟٛهت  ؼي ٖلى طوي ٍٚى ولؼم ٧لُب بً  ،ولؼم مٗال بً ٍٚى

لى ما ،اى ٖلى الخىاػم وجىابٗهم ولؼم نالر بً ٖى  ،ًىؾ٠ ٖلى الهضال٣ت  ؾاع و٦خب  ٖو

 .وخًغ وقهض ؾٗض بً ٖايت  ،قهض هللا 

ل بً زامغ وقهض مشله مدمض بً مغقض الٗلُم   وقهض   وخًغ  ،وخًغ وقهض قَى

هم ئو٦خب بامال ،ؾلمان بً ؾالم الخٟحري 

   .خمُض بً مدمض وهللا قاَض وع٢ُب

 :أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

اصةبُي الكُش  .3  . )قُش بً ٖمغو ( بً ٍػ

 .  )مً ٢بُلت مُحر( بجي ٖبض هللاٖاوي  .1

 . )لؼم ٖلى عظا٫ الًمىن واملسالضة( ؾٗض بً ٖايت .1
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 . )لؼم ٖلى طوي هجاع( ٞالر .4

 . )لؼم ٖلى عظا٫ ال٣كا٢كت( بغاَُم بً خمضيب .5

 .)لؼم ٖلى طوي خؿً وجىابٗهم ( ٚلُُٟو الضوا .6

( زٍغو .7  . )لؼم ٖلى عظا٫ املغاٖكت في حجغ وواصي الٟٕغ

ل بً زامغ  .8  . )لؼم ٖلى عظا٫ الخمضة واملهضب(قَى

 . )لؼم ٖلى عظا٫ الٗمامغة واجباٖهم(  ٚالم بً صمُدان .9

 )لؼم ٖلى طوي ٖىى(. بُي بً زالب .30

 .  )لؼم ٖلى عظا٫ الُٟٗت( ؾمغان بً م٨ُجي .33

 .  )لؼم ٖلى عظا٫ الُُاًغة والغ٦ؼان( مُل٤ بً نالر .31

 .  )لؼم ٖلى عظا٫ الىجاظحر( بكاعة .31

 . )لؼم ٖلى عظا٫ طوي نبُذ(مغقض  .34

 .)لؼم ٖلى عظا٫ الٟغاص(  بغا٥ بً ػإع  .35

غف( صاخم بً صمُدان .36  . )لؼم ٖلى عظا٫ طوي ٍَى

 . )لؼم ٖلى عظا٫ ال٨غاٖىت( مشِب .37

 . )لؼم ٖلى الىدالن( خمض الىدُل .38

بُضَم(  مهمل بً ٖؿاٝ .39  . )لؼم ٖلى عظا٫ الخمغة ٖو

 . )لؼم ٖلى عظا٫ الكٟٗاء( ٖىاى بً ٖىى .10

دان بً ولِكان )لؼم ٖلى عظا٫ الجٗاصًً(. .13  صٍو

 وصًض بً ٖىصة )لؼم ٖلى عظا٫ الشىابذ(. .11

 . )لؼم ٖلى عظا٫ طوي امام( مامبُٖاصة بً  .11

٪ بً مباع٥ .14  . )لؼم ٖلى عظا٫ الؼوامل( الؼاملي بٍغ
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 . لى عظا٫ الهلُبت()لؼم ٖ مدمض الهلُبي .15

 . )لؼم ٖلى عظا٫ الًمىن( ٖاػم بً مُُ٘ .16

 . )لؼم ٖلى عظا٫ طوي قىا١( مؿُُٗض بً بغا٥ .17

 .  )لؼم ٖلى عظا٫ الهىاملت( ىع ٩ٖىاى بً مؿ .18

 . )لؼم ٖلى عظا٫ ال٣شاعصة والكغاب( ظابغ بً خمض .19

ض .10  .)لؼم ٖلى عظا٫ املؼاع٢ت(  ػاًض بً ًٍؼ

 . )لؼم ٖلى عظا٫ املؿاَغة( ٕ بً هٟإػ ٞا .13

بُضَم( صازل بً صزُل هللا .11  . )لؼم ٖلى عظا٫ املضن ٖو

 .  )لؼم ٖلى عظا٫ الٟٛهت(  ػاَب بً ٖلي .11

ؼي  .14 ؼي( مٗال بً ٍٚى  .   )لؼم ٖلى عظا٫ طوي ٍٚى

 .  )لؼم ٖلى عظا٫ الهضال٣ت( ٧لُب بً ًىؾ٠ .15

 . )لؼم ٖلى عظا٫ الخىاػن وجىابٗه( نالر بً ٖىاى .16

 )قاَض(.ؾٗض بً ٖايت  .17

ل بً زامغ )قاَض( .18  0قَى

 مدمض بً مغقض الٗلُم )قاَض(. .19

 . )قاَض(   ؾلمان بً ؾالم الخٟحري  .40

 .)٧اجب الىز٣ُت( خمُض بً مدمض .43
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    واملت شيلها  : ضىعة حجت هىع الىجُلت 

 مىغىغها : ؾضاص صًً ، (41)عكم الىجُلت 

سها    :  َـ 1251  جاٍع

ا  :  . املإلف مىخبت مطضَع

 : الىجُلتهظ 

   الخمض هلل وخضٍ

ُت  ُه مدغعٍ مٖغ ٓهغ  مٓمىجها ٌٗغبَظٍ حجه قٖغ ٍو

سها  م٨ىىجها ٖىض اخخُاظها اهه ملا ٧ان ٖىضها ًىم جاٍع

خًغ لضًىا وبحن ًضًىا الغظلحن البالٛحن الغقُضان 

٪  ببًٞايل  هماجالظً ٌ ال٣اًضي ومبحًر خمضي  ببًٍٖى

ما بدا٫  غعي  لصخهالٛاهمي َو ضم ل٩ل ماو٘ قغعي ٞو ٖو

 ٪ ايل  ٢اًممبحًر ٖمه هٟؿه و  ًٖ ٢اًمًٖ هٟؿه ٞو

٪  متهمطفي ؾض صًً ًٖ  ُٖهمٌُٗ وولض ٖمه  ملبحًر

االث بٗض  ٢متهاتهم صعاَم ٖىضَم وهي ى بٗض م حؿٗه ٍع

بحن وعزذ مٌُٗ  اجٟا٧١ل خؿاب بٗض طل٪ خهل 

٪ ًٖ  والخ٣ٟى ه ٗٞايل ومً م ٧ل  ؾضٖلى زالم مبحًر

جدذ ًضٍ مجها  لظي ٍه بشمً البالص ال٩اثىه بالصما َى ل

٪ بالشمحن  لوز٢بل هانٟه وزمحن بٗض طل٪  مبحًر

٪ به ًٖ ما في طمت مٌُٗ وولضٍ  لؿاصٍ وزلو مبحًر

٪ ًٖ ظمُ٘ ما  وابغمً خؿاب ٦شحر .......  طمتهم مبحًر

)وؤطهىا بىي٘  قامله بغءةطمخه  ابغئ  والىزهٖىضَم  
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٪ ٖلحها واصع٥ ٞايل مل الُض( و٢خه وخُىه  في الكٕغ والٟٕغ و٢ض صر لخامُه صعا٥بحًر

٣ىم وعؾىم ومؿاقي ومالقي مل٪ مً وناع )باطن( الشمحن َى  صرو  هللا مً حجغ ومضع ٖو

به ال  ......مٌُٗ ٞحها  لىزهلٟايل وال ًب٣ا وال ٖاص  قاء٠ُ٦  ًخدٝغ ُٞهامال٥ مبحًر٪ 

الٗغب وال ًمحن باهلل ؤن وظب بلى وال َلب وال خ٤ وال ؾبب وال ما ًىنل الٗغب  صٖىا

٪ ٖغيه ٖغى ماعور  الخي ًٖ املُذ والى٣ي ًٖ البا٤ً مً  ًاعزهوالؼم ٞايل ملبحًر

٪  وعإ الباَلًغيُت  عإ الخ٤الهبل والىبل  ٖلى  ٖىاع ٌٗضًه وان و٢٘ ٖلى مبحًر

ٖلى طل٪ مً اٖؼ ما ًمل٪ الكبر بالكبر والظعإ بالظعإ  والؿىاٞايل الهجا وال٣ضا واملشل 

 الجخضلي خمضان ببًقهض هللا ؾبداهه ٢بل زل٣ه وقهض بظل٪ مدمض  لاقهاصخهل 

اخمض ال٣اًضي وخًغ و٦ٟل  ببًظلي املدمضي وقهض بظل٪ مباع٥  ؤبىوقهض بظل٪ خامض 

 .   وقهض ٖلى عيا

 جصخُذ لازؿاء إلامالئُت الىاعصة في الىجُلت : 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 الظًً َم  هماجالظً مًمىجها  مٓمىجها

 ُُٖت  ُٖه الصخت  لصخه

 واج٣ٟىا  والخ٣ٟى ٢ُمتها  ٢متها

 ؾضص لؿاصٍ الظي  لظي

 والىعزت  والىزه وؤبغؤ وابغ

 بغاءة  بغءة ائو وؤبغ  ابغئ 

 الىعزت لىزهو  ًب٣ى ب٣اً
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 ًغزه ًاعزه صٖىي  صٖىا

 ٚىاع  ٖىاع عاعي الخ٤  عإ الخ٤

   وعاعي الباَل  وعإ الباَل

ظُٗثن  ؤبى غ٧انب ببًهللا  ُٖذازخه ػوظت مٌُٗ 

وهللا  الجمُ٘ صزُل هللا بً مباع٥  بامال و٦خب وقهض 

 زحر الكاَضًً .

ً مً عظب  خغث كٍغ  ؾيذ ولؿبذًىم ؾبٗه ٖو

لها خضوص حٗٝغ بها  ولبالص والخمؿحنال٠ وماًخحن 

وبالص الهىىص  لٗبُضٖىض حٛحر الؼمان ًدضَا ٢بله بالص 

ايل ومً م٣غب الكمـ بالص  ببًوبالص  ج ٞو ٍٞغ

 بلى ٣ًضمغػو١  ببً ......خمُض ومً مُل٘ الكمـ 

 لهجغةخضوصَا ٧اًىه مً الهمذ لكام  الهمذ ومً

ت ٖلى ناخبها   والؿالم  .   الهلتالىبٍى

 جصخُذ لازؿاء إلامالئُت الىاعصة في الىجُلت : 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 بغ٧اث  بغ٧ان ُُٖت هللا     ذ هللاُٖ

 والؿبذ  ولؿبذ ؾىت  ؾيذ

 الٗبُض  لٗبُض والبالص  ولبالص

 الهجغة  لهجغة الكام  لكام

   الهالة  الهلت
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 : أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

ٌ ال٣اًضي .3  .  )و٦ُل ًٖ ٖمه وولض ٖمه املضًىحن( ٞايل بً ٍٖى

٪ بً خمضي الٛاهمي .1  .  )الضاثً( مبحًر

 . الجخضلي )قاَض( خمضان بًمدمض  .1

 . )قاَض(ظلي املدمضي ؤبى خامض  .4

 .  )قاَض(خمض ال٣اًضيؤمباع٥ بً  .5

 )قاَض(. ظُٗثن ؤبىُُٖت هللا بً بغ٧ان  .6

 .  )٧اجب وقاَض( هللا بً مباع٥صزُل  .7

 الخضوص : 

: بالص الهىىص
 
ايل.اوبالص  ٢بلت ج ٞو  بً ٍٞغ

 مً الٛغب : بالص خمُض .

 . ضمً الكغ١ : ابً مغػو١ ٣ًض بلى الهم

 . ضمً الكام : الهم
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     وغير واضخت هاكطت شيلها : ضىعة  حجت هىع الىجُلت 

 مىغىغها : مسالطت ، (42) عكم الىجُلت

سها    :  َـ 1251 جاٍع

ا  :  . املإلف مىخبت مطضَع

 :  هو الىز٣ُت

 وزمؿحن . واخضٍ ماًخحنؾىت ال٠ و   واخضٍالخمض هلل 

سها ًىم  وزماهُه  ءلاعبٗااهه ملا ٧ان ٖىضها ًىم جاٍع

ً مً طو ال٣ٗضٍ خًغ لضًىا وبحن ًضًىا الغظل  كٍغ ٖو

وخًغ  حري همٖبض هللا  ببًالبالٜ الغقُض خامض 

٢لُل  ببًلخًىعٍ الغظل البالٜ الغقُض ٖبض الغخمً 

ضم ل٩ل ماو٘ قغعي  ما بدا٫ الصخه ٖو جاب٘ مؼجاص َو

غعي ٖبض الغخمً  ً ازخه ٖابضٍ  ٢اًمٞو ًٖ هٟؿه ٖو

٢لُل  تػوظ ٖاٌكهال٣الَه مً  بُغ١ وخامض ٢اًم 

جابٗت الهىىص بٗض جدايغوا الجمُ٘ واخًغوها واب٣ىها 

٣ٖب ٢لُل مً هسل بسالم ًٖ ٧ان  والؼمىها ٖلى ما

٣ٞغها طمخه و٢ؿمه ُٞما بُجهم في ماًىعر بٗض طل٪ 

و٢لُىا بٗض عيا الىعزه وال٣الِ ًٖ  ٞاملدهى٫ 

ناخبت الضًً وزلهىا ًٖ طمت ٢لُل زلهىا ػوظخه في 

ا٫ بؿذ هسالث مك زمؿُٗكغ  ولضٍ ٍ٪ وزلهىا إو ٍع

ا٫ مكى٦حن وازغظىا   للعجىػة ٖبض الغخمً في زمـ ٍع

ولضَا اعب٘ مكى٦حن وهبىجحن بٗض طل٪ ...   وؾضؽزمحن 
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لها  ًب٣اوال ٖاص   باملهغ ولاعرلها و٦ُلها ًٖ ُٖا٫ ٢لُل  زالم ال٢لُل وزلهذ ػوظت 

ٖىضَم ال صٖىي وال َلب والؼم ٖلحها ٢لُُها خامض مً ............... ٖلى ُٖا٫ ٢لُل ٖلى ما 

٢بل زل٣ه  ةلىقهض هللا ؾبداهه وحٖٗلى طل٪ خهل لاقهاص  .... و له  ًهُبهم اهه ُٞما

 و٦خب ٖبض هللا وقهض ؤبى مان ُؾل ببًخمضي وقهض بظل٪ ؾُٗض  ببًوقهض بظل٪ مبحر٥ 

 مباع٥ وهللا زحر الكاَضًً .  ببًبظل٪ بامالء الجمُ٘  صزُل هللا 

 جصخُذ لازؿاء إلامالئُت الىاعصة في الىجُلت : 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 وماثخان وماًخحن وخضٍ واخضٍ

٤  بُغ١   ٣ٞغعها ٣ٞغها بٍُغ

 زمؿت ٖكغ  زمؿُٗكغ في املدهى٫  ٞاملدهى٫ 

   ًب٣ى  ًب٣ا

 : أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

 . الباج٘( ،الهىضي ) مهحري ٖبض هللا  بًخامض  .3

 .املكتري( ، اصصمؼ  جاب٘) ٢لُل بًٖبض الغخمً  .1

 . قاَض( ،الٛاهمي ) خمضي بً٪ ًمبحر  .1

 . قاَض() ٖبض هللا ؤبى ؾُٗض بً ؾلمان  .4

 .  قاَض و٧اجب() صزُل هللا بً مباع٥ .5
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    واملت شيلها : ضىعة حجت هىع الىجُلت 

بُؼ وشغاء في هطف جمين  مىغىغها  : ، (43) عكم الىجُلت

 الضوان بىاصي عابغ

سها    :  َـ 1253 جاٍع

ا  :  . املإلف مىخبت مطضَع

 : الىجُلتهظ 

  وخضاٍالخمض هلل 

ً مً  ؾخه   ًىم  كٍغ   ال٠  ٞاَمه ؾىت  مىلض  ٖو

ت   مً وزمؿحن  وزالزه  ماًخحنو   .الهجغة الىبٍى

ُت  ُه مدغعٍ مٖغ  مٓمىجها ٌٗغبَظٍ حجت قٖغ

ٓهغ م٨ىىجها ٖىض   الحهاالىاْغ ًىٓغ  الحها لاخخُاطٍو

سها خًغ لضًىا وبحن ًضًىا  اهه ملا ٧ان ٖىضها ًىم جاٍع

 ٪ الٛاهمي  خمض ببًالغظل البالٜ الغقُض مبحًر

اصم  ببًؾالم  لغقُضاوخًغ لخًىعٍ الغظل البالٜ 

ٍغ  جاب٘ الهٗاًضٍ ال٣اًم ًٖ الخٍغ املهُىهه الجَى

 بُغ١ م٣بى٫  ببًامل٨ىىهه هاٞٗه بيذ ؾلُمان 

ُه وزبىث ال٣الَ ه الكهىص قهض ال٣الَه الكٖغ

وقهض  مهحري ٖبض هللا  ببًب٣الَتها لؿالم خامض 

ه وبٗض زبىث ال٣الَه  ببًنالر  ػوٍض جاب٘ املُاٞع

اصم ٖلى اهه بإ مل٣لُه هاٞٗه هه٠  ببًا٢غ ؾالم 

لض٧ان ال زلشحن نزمُجها في ص٧ان وهه٠ زمحن مً ا

 ٧اًًؾٗض جاب٘ مؼجاص الظي  ببًص٧ان ػوظها ؾُٗض 
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ص٧ان البحر ومً مٛغب الكمـ ص٧ان الجغاُٞل ٢ض  ؾبُلبىاصي عابٜ الظي ًدضٍ مً قغ١ 

االث  ءالكغاو بإ ؾالم هه٠ زمحن هاٞٗه بشمً مٗلىم و٢ضٍع ٖىض ٣ٖض البُ٘  زالزه ٍع

اوهه٠ ٢ض اؾخلمها ؾالم امل٣لُه هاٞٗه  وال٨ما٫ وا٢غ ؾالم وهاٞٗه بالؿلم  ءبالٞى

ا مواؾخال  كغن ٢غقا وبغء طمت املكتري  لؼمان ذمهاٞعوال٨ما٫  ءبالٞى ا٫ زالزه ٖو ٧ل ٍع

له بىي٘ الُض ٖلى طل٪ املبُ٘ و٢ض صر البُ٘ مً و٢خه وخُىه بُٗا  اقامله واطهى  بغءة

 ال
 
ىاًغصٍ ال ٣ٞغ  ُٞه مكىعٍ ال صخُدا باجا الػما ظاػما بٗذ واملكتري ٣ًى٫  ٣ًى الباٌ٘  ٚو

ذ  ٪  ٥اوصع قٍغ  صرواخ٩امه والؼامه   وقغوَه و٢ض الكٕغ والٟٕغ  صعا٥ؾالم ملبحًر

 ٪ في امال٦هم  لامال٥اَل  ًخدٝغ ُٞه جدٍغ٠هه٠ زمحن الض٧ان مل٪ مً امال٥ مبحًر

م وال ٖاص  وطلخ٣ى١  وال َلب  صٖىاخ٤ وال ؾبب  وال  لؿالم وال مى٧لخه ال ًب٣افي خ٣َى

الٗغب وال ًمحن باهلل ان وظب الؼم ؾالم ٖغيه ٖغى ماعور  بلى لٗغبوال ما ًىنل 

 وعإ الباَلًغيُه  عإ الخ٤ البى١ مً ٚاًغاث  لبا٤ًاالخي ًٖ املُذ والى٣ي ًٖ  ًاعزه

٪ ٚاًغ ٖلُه الهجا  ٖلى طل٪ خهل ونلب خاله اله م في ول٣ضٌٗضًه وان و٢٘ ٖلى مبحًر

  مهحري ٖبض هللا  ببً لاقهاص قهض هللا ؾبداهه ٢بل زل٣ه قهض بظل٪ خامض

 جصخُذ لازؿاء إلامالئُت الىاعصة في الىجُلت : 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 مئخحن ماًخحن وخضٍ   وخضاٍ

 خمضي خمض مًمىجها ٓمىجهام

 واؾخلم مواؾخال  بُغ١   بُغ١ 

ىا الؼمان  لؼمان جى  ٚو  ٚو

 صع٥ ٥اصع  ٣ًى٫  ٣ًى

 صٖىي  صٖىا وطوو الخ٣ى١  وطلخ٣ى١ 

 عاعي الخ٤  عإ الخ٤ ًغزه  ًاعزه
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 وال٣ضا ول٣ض وعاعي الباَل  وعإ الباَل

ذ    مهاٝع مهاٞع

ػوٍض وقهض بظل٪ وانل  ببًوقهض بظل٪ نالر 

الجمُ٘ صزُل هللا  باملال  جب وقاَضاو٧خامض  ببً

 مباع٥ وهللا زحر الكاَضًً . ببً

 جصخُذ لازؿاء إلامالئُت الىاعصة في الىجُلت : 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

   بةمالء باملال

 : أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

٪ بً خمض .3  . املكتري() الٛاهمي يمبحًر

 . (الباج٘ و٦ُل)جاب٘ الهٗاًضة صم  آؾالم بً  .1

 . قاَض()املهحري  خامض بً ٖبض هللا .1

ت نالر بً ػوٍض  .4  . قاَض()جاب٘ املُاٞع

 .  قاَض() وانل بً خامض .5

 صزُل هللا بً مباع٥ .  .6

 هاٞٗت بيذ ؾلُمان بً م٣بى٫ )باجٗت ومى٧لت(. .7

 الخضوص : 

 ؾبُل ص٧ان البحر()مً الكغ١ : 

 مً الٛغب : ص٧ان الجغاُٞل.
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       واملت شيلها          ضىعةحجت     هىع الىجُلت 

 مىغىغها : بُؼ وشغاء  ، (44)عكم الىجُلت 

سها    :  َـ1253 جاٍع

ا  :  . مىخبت املإلف مطضَع

 الىجُلت : هظ 

 الخمض هلل وخضٍ 

ُت ًٓهغ  ُه مدغعٍ مٖغ َظٍ حجه قٖغ

ا و  اجها ل٣ض خًغ ٖىضها ؤو م٨ىىجها ٖىض ط٦َغ

 ٖاٌكتٖلي واهه باٖخه ازخه  ببًؾالم 

ا٫  بسمـ َٗكغ ٢ؿمها في الؿاُٖه  ٍع

مى٣ىصٍ بُض الباجٗه م٣بىيه بُٗا  مٗضوص

الؿاُٖه في  وؾاعةصخُدا مً و٢خه وخُىه 

خهٝغ ٞحها  طو  جدغاٝمل٪ ؾالم ًخدٝغ ٍو

م وطو لامال٥ في امال٦هم  الخ٣ى١ في خ٣َى

في خًغة لاقهاص وقهض هللا ٢بل زل٣ه 

ا  وقهض عظلها مباع٥ الخُضعي وقهض ازَى

ٖبض هللا  ببًٖلي وقهض ٖبُض هللا  ببًاخمض 

مىص املؼجاصي و٦خب خ ببًوقهض ٖلي  ؼجاصيامل

ؾاٖض الجخضلي ٖام  ببًوقهض ٖىى 

 .  َـ3151
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 ئت : ؾجصخُذ اليلماث الخا

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 مٗضصة  مٗضوص بسمـ ٖكغ  َٗكغ بسمـ

 جدٝغ جدغاٝ وناعث  وؾاعة

 : أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

 . الجضًبي )املكتري( ؾالم بً ٖلي .3

 ٖاٌكت بيذ ٖلي الجضًبي )الباجٗت(. .1

 . )قاَض( مباع٥ الخُضعي  .1

 .الجضًبي )قاَض( اخمض بً ٖلي .4

 .املؼجاصي )قاَض(  ٖبُض هللا بً ٖبض هللا .5

 . )قاَض( املؼجاصيبً خمىص ٖلي  .6

 ٖىى بً ؾاٖض الجخضلي )٧اجب وقاَض(. .7
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  واملت  شيلها            : ضىعةحجت  هىع الىجُلت 

مىغىغها : بُؼ وشغاء في بالص اللػغة بىاصي  ، (45)عكم الىجُلت

 عابغ . 

سها    :  َـ1255 جاٍع

ا  :  .مىخبت املإلف  مطضَع

 : هظ الىجُلت

 َـ 3155الخمض هلل وخضٍ 

ُت ٌٗغب مًمىجها  ُه مدغعٍ مٖغ َظٍ حجه قٖغ

ٓهغ  م٨ىىجها ٖىض لاخخُاط بلحها ٌٗلم الىاْغ الحها اهه ٍو

ً مً  كٍغ سها ًىم الخمِـ ٖو ملا ٧ان ٖىضها ًىم جاٍع

خًغ لضًىا وبحن ًضًىا الغظل البالٜ الغقُض  ٫ ؤو  ظماص

ٖلي الجضًبي ال٣اثم ًٖ هٟؿه وازخه ؾلما  ببًاخمض 

 ؾُإحيي٠ُ هللا بُغ١ ال٣الَه ُٞما  ببًبيذ ٖلى 

ُت  لصخهبدا٫ َى و  ضم املىاو٘ الكٖغ ا٢غ ٖلى و ٖو

ُا ٢ض بإ  الغظل ال٩امل ؾالم ٖلى هٟؿه ٢غاعا قٖغ

٣هىن َى  ببً ٖلى الجضًبي ازٍى ما ًدهىهه ٍو

ال٩اثىه بىاص عابٜ املؿماٍ  ٞالبالصوازخه املظ٧ىعٍ 

 املكترا مابٖلي  ي مدمضطو زله ٖلحهم مً االض ٍغال٣ٗ

ى بحن اعبٗت خض ظغ  وصٍ لهم لاعر م٘ ازىاجهم َو

تها حٛجي ًٖ جدضًضَا ًدضَا ٢بله ٣ٖم  ٞغ  لبالصٖو

دضَا  ضلهمي مدمض ٖلى وقغ١ و وط ٚغب طوي و ٍو
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 و  يمدمض ٖل
 
ؾالم هٟؿه بماله ال لٛحٍر زمً  وقغ الؿبُل ازتهم ٢ض بإ اخمض  قاما

ا٫ صعاَم مٗضوصة مى٣ىص اعب٘ َٗكغ مٗلىم و٢ضٍع ٖىض ٣ٖض البُ٘  ًض  بلىمً ًض ؾالم  ةٍع

هاخمض وازخه  ا  م٣بْى ت طل٪  ول٨ما٫بالٞى ا٫  لؼمانمهاٞع ً  لشالزهًٖ ٧ل ٍع كٍغ ٖو

ا وال٨ما٫ وابغء طمت املكتري  ٢غف وهه٠ وا٢غوا اخمض وازخه بالؿلم واؾخالم بالٞى

الكٕغ والٟٕغ واخ٩امه  صعا٥واصع٥ اخمض لؿالم  لُضله بىي٘  وطهى قامله  بغءةؾالم 

ؼ مؿاقي و ٣ىم وعؾىم و ي وحجغ ومضع وشجغ ٖوو اخ لبُ٘ صروالؼامه و٢ض  ٍؼ مالقي ٖو

حن وزافي وبحن بل ناع طل٪ مل٪ مً امال٥ ؾالم  خدٝغ ُٞه جدٍغ٠ طا لامال٥ في ًَو

وال َلب وال صٖىا للباٌٗحن ُٞما باٖىا ال  اًب٣امال٦هم وطو الخ٣ى١ في خ٣ى٢هم وال ٖاص 

ٖلى  خ٤ وال ؾبب وال ًمحن باهلل ان وظب والؼم اخمض وظهه الزٍى ؾالم وظه ماعور

ٌٗضًه  وعإ الباَلًغيُه  عاعي لخ٤ي املبُالث إو مً ظمُ٘ الضٖ هطل٪ املبُ٘ اهه خامُ

والٛاثغ ٖلى ؾالم اٖؼ ما٫ اخمض ٖلى طل٪ خهل لاقهاص قهض هللا ٢بل زل٣ه وقهض 

 ببًي٠ُ هللا   لبُ٘ابٖىصٍ  ػوظها وقهض  ٖلى ببًاخمض  ُهبظل٪ ٖلى ال٣الَه مً از

 ؾالمه املؼجاصي  و٧اجب بًالٛاهمي وقدُان ا ٍغ٠ُلمدمض  بًاٖلي الجضًبي ومغقىص 

  .مباع٥ وهللا زحر الكاَضًً ببًبامالء الجمُ٘ صزُل هللا  وقاَض

 ئت : ؾجصخُذ اليلماث الخا

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 في البالص  ٞالبالص الصخت  لصخه

 البالص  لبالص ظغي  ظغ

 ؤعب٘ ٖكغ  َٗكغ اعب٘ الهمض  لهمض

ه  ال٨ما٫  ل٨ما٫ م٣بىيت  م٣بْى

 زالزت  لشالزه الؼمان  لؼمان
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 وؤطهىا  وطهى بغاءة  بغءة

 صع٥  صعا٥ الُض  لُض

 ًب٣ى ًب٣ا ؤنبذ املبُ٘  لبُ٘ صر

 وعاعي الباَل الباَل وعإ عاعي الخ٤  لخ٤ عاعي

   الٍُغ٠ لٍُغ٠

 :أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

 . )الباج٘( خمض بً ٖلي الجضًبيؤ .3

 . الجضًبي )الباجٗت( بً ي٠ُ هللا ليؾلما بيذ ٖ .1

 . )املكتري( ؾالم بً ٖلى الجضًبي .1

 . )قاَض( ي٠ُ هللا بً ٖلي الجضًبي .4

٠ الٛاهميامغقىص بً مدمض  .5  .)قاَض( لٍُغ

 قدُان بً ؾالمت املؼجاصي )قاَض( .6

 . )٧اجب وقاَض( صزُل هللا بً مباع٥ .7

 الخضوص : 

: ٣ٖم البالص وطوي مدمض ٖلي الهىضي.
 
 ٢بلت

: الهمض .
 
 قغ٢ا

: طوي مدمض ٖلي الهىضي.
 
 ٚغبا

 : الؿبُل .
 
 قاما
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     واملت شيلها                : ضىعةحجت  هىع الىجُلت 

مىغىغها : بُؼ وشغاء في بالص الفػلُت  ، (46)عكم الىجُلت 

 بىاصي عابغ .

سها    :  َـ1255 جاٍع

ا   . مىخبت املإلف : مطضَع

 :  هظ الىجُلت

 َـ 3155مً عمًان  واخضٍالخمض هلل 

سها ًىم الجمٗه   وزيخحناهه ملا ٧ان ٖىضها ًىم جاٍع

ً خًغ كٍغ  ببًلضًىا وبحن ًضًىا ي٠ُ هللا  ٖو

ى بدا٫ الصخه  ضمٖلي الجضًبي َو املىاو٘  ٖو

ُت  ُا ٖلى اهه ٢ض وؤالكٖغ ٢غ ٖلى هٟؿه ٢غاع قٖغ

ٖلي الىسله ال٩اثىه بىاصي  ببًُه ؾالم زبإ ٖلى ا

املؿماٍ الًٟلُه بالص طوي  ٞالبالصعابٜ الظي 

ٕغمً قام  لغب٘مٌُٗ الظي في  ام البحر  ٞو

ًٖ جدضًضَا ٢ض بإ  حٛجيها ٞتاملكى٦ه الظي ٖغ 

اله لىٟؿه ال لٛحٍر بشمً مؾالم ب وقغ ي٠ُ هللا 

الح ٞغاوؿه مٗضوصة مً ًض ؾالم  نمٗلىم ٢ضٍع ٍع

هًض ي٠ُ هللا م بلى ا وال٨ما٫ وا٢غ  ٣بْى بالٞى

 بغءةطمت املكتري  وابغ ي٠ُ هللا بالؿلم واؾخالم 

 صعا٥قامله واطن له بىي٘ الُض ٖلحها واصع٥ 

الكٕغ والٟٕغ واخ٩امه والؼامه وقغوَه بُٗا 

صخُدا مً و٢خه وخُىه ب٣بى٫ واًجاب وجهٝغ 

مل٪   املظ٧ىع الىسله  صختوويٕى و٢ض  اػ ُواخخ
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حن وزافي وبحن  ..ال٥ ؾالم ..مً  ام ؼ َو وزمغ وظمُ٘ ما ٌكخمل  ظظٕووما ًيؿب الحها ٍٖؼ

وال َلب وال خ٤ وال ؾبب وال  صٖىال٠ًُ هللا في طل٪ الىسله ال  ًب٣ابه املىاٞ٘ وال ٖاص 

الٗغب وال ًمً باهلل ان وظب والؼم ي٠ُ هللا بؿالم ٖغيه ٖغى  بلىًىنل الٗغب  ما

البا٤ً ٖلى طل٪ املبُ٘ اهه خامُه مً ظمُ٘ ًٖ ي ى٣ُذ والالخي ًٖ امل ًاعزهماعور 

ًغ ٖلى اٌٗضًه وان و٢٘ ٖلى ؾالم ٚ وعإ الباَلًغيُه  عإ الخ٤ي املبُالث إو الضٖ

مً اٖؼ ما ًمل٪ قهض ؾبداهه ٢بل زل٣ه وقهض واملشل والؿىا ي٠ُ هللا الهجا وال٣ضا 

ىم مباع٥ وهللا زحر الكاَضًً املغخ ببًو٧اجب وقاَض صزُل هللا .... بظل٪ ازٍى اخمض 

٢لُل جاب٘  ببً ٖبض الغخمانٖبض هللا املؼجاصي ًمشله  ببً ٖبض الغخمانوخًغ وقهض 

  قهض .هللااملؼجاص و

 ئت : ؾجصخُذ اليلماث الخا

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 ازىحن وزيخحن وخضٍ واخضٍ

 وقغي  وقغ في البالص  ٞالبالص

ه  بغاءة  بغءة م٣بىيت  م٣بْى

 ٖبضالغخمً  الغخمان ٖبض صع٥  صعا٥

 ًب٣ى ًب٣ا املظ٧ىعة  املظ٧ىع 

 عاعي الخ٤  الخ٤ عإ صٖىي  صٖىا

 ؤنبدذ صخت   الباَل وعاعي الباَل وعإ

 : أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

 . )الباج٘( ي٠ُ هللا بً ٖلي الجضًبي .3

 . )املكتري( ؾالم بً ٖلي .1

 .)٧اجب وقاَض ( صزُل هللا بً مباع٥  .1

 ٖبضالخمً بً ٖبضهللا املؼجاصي )قاَض(. .4

 ٖبضالغخمً بً ٢لُل جاب٘ املؼجاص )قاَض( .5



 الحجاز في المصادر والوثائق التاريخية ما قبل اإلدالم إلى وقتنا الحاضر   ُزَبْيد

 

  

 281 
 

        واملت شيلها : ضىعة  حجت هىع الىجُلت 

بُؼ وشغاء بىاخُت بالص  مىغىغها  : ، (47)عكم الىجُلت 

 اللػغة في واصي عابغ 

سها    :  ٌ 1256 جاٍع

ا  .املإلف مىخبت  :  مطضَع

 : هظ الىجُلت

 الخمض هلل وخضٍ

سها   لٗا٢لحن لغظلحنل٣ض خًغ ٖىضها ًىم جاٍع

٪  لظي  لغقُضًً لبال٣حن  خمض ببًَى مبحًر

 ملؼجاصيؾالمه  ببًوخًغ لخًىعٍ قدُان 

٪ ا  لبالصل نو٢ض بإ قدُان ٖلى مبحًر

 ملؼجاصفي ما٫  ل٣ٍٗغاملٗغوٞه في عابٜ بىاخُت 

غب ٛبحن اعبٗه خضوص ًدضَا م لىا٢ٗه

خض  اقغ١ ؾالم ومً  ي طو الكمـ ٣ٖم بالص 

دضَا مً  بالص عظا  لكامما ًهلىن ملؼجاص ٍو

طوي  ؾبُل ل٣بلهاٖبض ال٣اصع ومً  ببًهللا 

ه ملدضصٍ باقي مجها زمحن  لبالصاو ؾالم  املبُٖى

مضع وهسل ٢ض بإ قدُان ٖلى مً  لم قدُان

ا  لازمحن لبالصج٣ضم ط٦ٍغ  امه هسل ومضَع

خ٣ها  مل٪ونىىان وظمُ٘ ما ًيؿب الُه 

ا٫ ٢ض  ٣ها ومُغ٢ها وظمُ٘ ما ٞحها بشمً مٗلىم ٚحر مجهى٫ ٢ضٍع ؾخحن ٍع ٍغ وخ٣ى٢ها َو
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ااؾخلمها قدُان  و٢٘ و)بطا( قامله  بغاث ملكتري طمت  وبغ  بٕى لُضواطن له  ول٨ما٫ بلٞى

 اٖؼ ما ًمل٪مً  ؾى و   وملشل ول٣ضا لهجاٞٗلى قدُان  اع ٣م ؤوزلل 

 وعإ الباَلًغيُه  عإ لخ٤اهه خامي  ملبُ٘ َاطولؼم قدُان وظهه وظه ماعور ٖلى 

 ٌٗضًه ونلى هللا ٖلى مً ال هبُه بٗضٍ .

لى   بظال٪ظابغ وقهض  ببًبيُه  بظال٪و٢٘ لاقهاص قهض هللا ٢بل زل٣ه وقهض  ط)ل٪( ٖو

 ببًوخًىعَم خامض  بامالَمِٖسخى و٦خب وقهض  ببً ٖبضالغخمانظلي وقهض  ؤبى خامض 

وماًخحن ؾىت ال٠  الى٫ وظغ الىه٠ مً ُٞغ  طال٪ زحر الكاَضًً . خغع هللاٖبض هللا و

ه ٖلى ناخبها   .  الهالة والؿالموؾخه وزمؿحن مً الهجٍغ الىبٍى

 جصخُذ لازؿاء إلامالئُت الىاعصة في الىجُلت : 

 الصخُدتاليلمت  اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 الٗا٢لحن  لٗا٢لحن الغظلحن  لغظلحن

 الغقُضًً  لغقُضًً البالٛحن  لبال٣حن

 خمضي  خمض الظي  لظي

 البالص  لبالص املؼجاصي  ملؼجاصي

 املؼجاص  ملؼجاص ال٣ٗغة  ل٣ٍٗغ

 الكغ١  اقغ١  الىا٢ٗت  لىا٢ٗه

 لكدُان لم قدُان الكام  لكام

 املل٪  مل٪ الشمحن  لازمحن

ا اء  بلٞى  وال٨ما٫  ول٨ما٫ بالٞى
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 بىي٘ الُض  بٕى لُض وؤبغؤ  وبغ

 بغاءة  بغاث املكتري  ملكتري 

 الهجا  لهجا مٛاع  اع٣م

 واملشل  وملشل وال٣ضا  ول٣ضا

 َظٍ  َاط والؿىا  ؾىو 

 عاعي الخ٤  عإ لخ٤ املبُ٘  ملبُ٘

 بظل٪  بظال٪ عاعي الباَل  وعإ الباَل

 

 : أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

٪ بً خمضي .3  . الٛاهمي )املكتري( مبحًر

 .  )الباج٘( قدُان بً ؾالمه ملؼجاصي .1

 ٖبضالغخمً بً ِٖسخى الهىضي )قاَض( .1

 .الٗىفي )قاَض( ظابغ  بًبيُه  .4

 .  املدمضي )قاَض( ظليؤبى خامض  .5

 . )قاَض( خامض بً ٖبض هللا .6

 الخضوص : 

 مً الٛغب : ٣ٖم بالص طوي ؾالم .

 مً الكغ١ : ما ًهلىن املؼجاص.

 مً الكام : بالص عظا هللا بً ٖبضال٣اصع .

: ؾبُل طوي ؾالم .
 
 مً ال٣بلت
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        واملت شيلها : ضىعة  حجت هىع الىجُلت 

 مىغىغها : بُؼ مُاٍ بالؿاغت ، (48)عكم الىجُلت 

سها    :  َـ1258 جاٍع

ا  :  . املإلف مىخبت مطضَع

 : هظ الىجُلت

  ابي خىُٟت الى٣ي ٖلُه مً هللا الغيىان بلى

ىا  ٖلى هٟؿهم الغظلحن الٗا٢لحن  وقهضواا٢غوا واٖتٞر

ي بً ٍثالبالٛحن عاجر وازٍى ماو٘ ُٖا٫ ٖىاى ال٨غ 

 طؾلُم ان ٖىضَم وفي 
 
 وخ٣ا الػما

 
ُا  قٖغ

 
متهم صًىا

االث  تؾخ ٢ٍضع  ٪ بً خمضي  بلىزمً وعب٘ و ٍع مبحًر

 ٪  3 الٛاهمي وطل٪ ان املظ٧ىعًٍ اظغوا ٖىض مبحًر

ا٫ ٞخمُاٍ ٧ل ؾ ؾاٖت زلهٍى بالؿخت  ةطاه بغب٘ ٍع

االث وعب٘ وجمً الظي ٖىضَم املظ٧ىعًٍ عاجر  ٍع

دؿبىا ما   دوًوازٍى ماو٘ ًازظوا ؾاٖتهم ٍو

٨ملىٍ  ؤو ا٦ثر  ؤو هه٠  ؤو ت خؾ ٧ان انالؿاٖت  ٢ل ٍو

٪ بالضعاَم  اًسلهى لم  ٧ان وانٖلى باقي خ٣ه  مبحًر

٪ ختى ٌؿخىفي  املظ٧ىعٍ ٞالؿاٖت جًٟل ٖىض مبحًر

ا٫ وعب٘ وزمً في ٧ل ؾ ا٫ خخ٣ه الؿخت ٍع ت عب٘ ٍع

سمٍغ وهي في الىظُه الظي اًجاع الؿاٖت املُاٍ في امل

٪ ٞحها  ً ....  زكحرجهماء مبحًر وطل٪ مً ًىم ٖكٍغ
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هم او٢ض  والخمام وهللا  بالىفىٖلى خماًت املاء لؼم عاجر وازىٍ ماو٘ ُٖا٫ ٖىاى وظَى

 َـ 3158عمًان ؾىه  37زحر الكاَضًً  و٢ض خغعث 

قهض بظل٪ الؿُض عاٌٞ بً َاقم وقهض بظل٪ ٖلي بً مؿلم الخاػمي وقهض بظل٪ 

٣غ قهض بظل٪ مباع٥   ٧اجبه ٖمحٍر الٗىفي وقهض ٖلى ًض بب٢ًىإ بً ٖبض الُٗٓم ال٣ٍغ

 َـ .3158عمًان  37في  خغع .   الكُش ال٣ُٟهابغاَُم حٗةلى هللا  بلىال٣ٟحر 

 جصخُذ لازؿاء إلامالئُت الىاعصة في الىجُلت : 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

اء بالىفى ًسو ًدو  بالٞى

 : أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

 . )مضًً(ي ٍثال٨غ  ؾلُم بًٖىاى بً عاجر  .3

ثي ؾلُم بً ٖىاىبً ماو٘  .1  . )مضًً( ال٨ٍغ

٪ بً خمضي الٛاهمي .1  . )الباج٘( مبحًر

 . )قاَض(عاٌٞ بً َاقم الؿُض  .4

 . )قاَض( ٖلي بً مؿلم الخاػمي .5

٣غ  .6  .  )قاَض( ٢ىإ بً ٖبض الُٗٓم ال٣ٍغ

 .  )قاَض(  مباع٥ بً ٖمحٍر الٗىفي .7

 .)٧اجب وقاَض( الكُشبغاَُم ال٣ُٟه ب .8
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         واملت شيلها أضل حجت هىع الىجُلت 

بُؼ وشغاء صوان في ؾىق  مىغىغها  : ، (49)عكم الىجُلت 

 عابغ  

سها    :  َـ1261 جاٍع

ا  :  املإلف مىخبت  مطضَع

 هظ الىجُلت : 

 الخمض هلل وخضٍ 

ل٣ض خًغ لضًىا وبحن ًضًىا الغظلحن 

البالٛحن الظًً َم ٖبضالخؿً ابً 

خؿً الؿُض وخمىص ابً مدمض 

جهم ًخد٣٣ان  ثي َم ٌكهضون ٖو ال٨ٍغ

ٍغ املهُىهه بان الخٍغ امل٨ىىن  والجَى

ولضَا صواؽ  ٢لُتٖخ٣ُه بيذ ٖلي 

ابً زامغ ٖلى بُ٘ اؾخد٣ا٢ها في ابحها 

 في ؾى١ ٖلي وازحها ٖلُان في ص٧اهحن 

عابٜ وبٗض زبىث الكهىص ٢ض بإ الغظل 

البالٜ الغقُض صواؽ ابً زامغ ملى٧لخه 

امه ٖخ٣ُه بيذ ٖلي بإ ٖلى الغظل 

ًالبالٜ الغقُض  قامي ابً ٖىى  قٖغ

ا  زمً الض٧ان اؾخد٣ا١ امه في ابَى

اٖلي  ٖلُان زمحن في ص٧ان الظي   وزَى
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خه حٛجي ًٖ جدضًضٍ ص٧ان ٖىى الؿبُل الظي له خضوص ٌٗ ٝغ بها ٖىض حٛحر الؼمان مٗٞغ

م  مٛغب الكمـًدضٍ مً الكام الكإع ومً الُمً ما٫ املكتري ومً  ص٧ان ٖبضال٨ٍغ

مً  ؾاع ابً عصة الى٠٢ ومً مُل٘ الكمـ ص٧ان ٖىى و٢ض صر البُ٘ بُ٘ صخُذ 

وال َلب وال خ٤  صٖىاللباٌ٘ في ما بإ ال  ًب٣اوال ٖاص  وقغءٖلى اع٧ان البُ٘ و٢تها وخُجها 

ه وال وظه  وال ؾبب وال ًٞه وال طَب وال م٣ٗض الٗغب ٖىض الٗغب وال هُه ُٞه وال مشىٍى

الؿبُل الظي َى له ج٣ضم ط٦ٍغ زمً مٗلىم  عإمل٪ مً مال٥  وؾاع مً الىظُه الكغعي 

ا٫ وهو مٗضوصٍ مى٣ىصٍ مً ًض املكتري لُض الباٌ٘  خضٚحر مجهى٫ ٢ضٍع وههابه  ٖكغ ٍع

ا و م٣بىى ب قاملت ولؼم وظه صواؽ بً زامغ ٖلى  بغاجًوابغا طمه املكتري ل٨ما٫ الٞى

الخ٤ مً ماله  عإٖلى  املُتماعور ًغزه الى٣ي ًٖ البا٤ً والخي ًٖ  وظهًاملبُ٘  طال٪

لى وعإ ًغيُه  مً بظال٪ و٢٘ الكهاص قهض هللا ٢بل زل٣ه قهض  طال٪الباَل ٌٗضًه ٖو

ثي و٧اجب قاَض ظال٪ بج٣ضم ط٦ٍغ ٖبضالخؿً الؿُض وقهض   ابمال خمىص ابً مدمض ال٨ٍغ

 مً ُٞغ جالي 31ٌ ًىم  3163الجمُ٘ مدمض ابً خمضان وهللا زحر الكاَضًً ؾىت 

 جصخُذ لازؿاء إلامالئُت الىاعصة في الىجُلت :    

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

ً ٢لُذ  ٢لُت   قٖغ
 
ا  قٖغ

 ًب٣ى ًب٣ا صٖىي  صٖىا

 ناع  ؾاع وقغاء  وقغء

 ؤخض خض عاعي  عإ

 بغاءة  بغاجً وناع وؾاع

  وظهً
 
 طل٪  طال٪ وظها

 بةمالء ابمال بظل٪  بظال٪
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 ؤؾماء الىاعصًً في الىز٣ُت : 

 ٖخ٣ُت بيذ ٖلي )م٣لُت ولضَا (. .3

 و٦ُل البُ٘ (.،ال٣اًضي  صواؽ بً زامغ ) .1

 املكتري (.،ال٣اًضي قامي بً ٖىى ) .1

 ٖبضالخؿً الؿُض )قاَض(. .4

ثي ) .5  قاَض(. ،اللهُبي خمىص بً مدمض ال٨ٍغ

 قاَض(.٧اجب و  ،الجخضلي  مدمض بً خمضان ) .6

 صواهان واكػان في ؾىق عابغ الخضوص :

 مً الكام : الكإع .

 مً الُمً : ما٫ املكتري .

م بً عصة .  مً مٛغب الكمـ : ص٧ان ٖبضال٨ٍغ

م .مً مُل٘ الكمـ : ص٧ان ٖىى بً   ٖبضال٨ٍغ
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         واملت شيلها : ضىعة  حجت هىع الىجُلت 

بُؼ وشغاء في بئر في هىاحي  مىغىغها  : ، (51) عكم الىجُلت

 مؿخىعة .

سها    :  َـ1264 جاٍع

ا  :  . املإلف مىخبت مطضَع

 :هظ الىجُلت

 واخضٍ الخمض هلل 

ُه  ٖلى ًض هاثب الكٕغ الىاي٘  نضعةَظٍ حجت قٖغ

ضاٍ خًغ ًىم  و٣ٞهو زُه واؾمه اٖالٍ هللا  للهىاب َو

ا مٟلر  ٖغ ا ٞو سها الغظل البالٜ الغقُض قٖغ  ببًجاٍع

ضم  يؾالم الُىب ى بدا٫ الصخت والؿالمه ٖو املٗغوفي َو

غعي وا٢غ ٖلى  ُا ٖلى ل٩ل ماو٘ قغعي ٞو هٟؿه ٢غاع قٖغ

٪  اهه ٢ض اٞغ١ ًٖ ٞالبحر خمضي  ببًصٖىاٍ ٖلى مبحًر

ا بجي   ببًؾالم  ببًالظي باٖها ؾالمه ًىب الظي باَٖى

ت  لاعىٖماع الظي في  ببًٖضٌـ وؾالمه  املؿماٍ ال٣ٍغ

 ً واَغاٞها وعاضخي  اخغاٞهامٟغ١ ًٖ ظمُ٘ صٖىاَا ٖو

 صٖىاٞحها ال  لهبُٗها ما باٍٖى بجي ًىب املظ٧ىعًٍ لِـ 

ا  وال َلب وال خ٤ وال ؾبب ٧اٝ ٖجها ًٖ ما ًًَغ

ًهلر ولى ٧اهذ ٧لها في مل٨ه ًٖ مل٪  ما لهاوعاضخى 

لى طل٪ الؼم وظهه وظه  ٚحٍر عضخي مسخاع ٖلى طل٪ ٖو

لى  ًاعزهماعور  الخي ًٖ املُذ والى٣ى ًٖ البا٤ً ٖلُه ٖو

طوي خمض زمؿخه ومً ًدبٗه باالعزه ط٧ىع واهار واؾخلم 

الحن ٖجها زمؿحن ٢غف مٗضوصة ٖلى طل٪ مً مبحر  ً٪ ٍع
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 ٪ هًضٍ   بلىمى٣ىصٍ مً ًض مبحًر ا والؾخالم بالؿلموا٢غ  م٣بْى وال٨ما٫ و٦ٟل  بالٞى

بؿببه البحر ٌٗضًه وظمُ٘ ما ًهِب  وعإ الباَلًغيُه  عإ الخ٤ي إو الجمُ٘  الضٖ

ه لاقهاص قهض هللا ؾبداه هلخٖلُه عصٍ وخضٍ وعياٍ وما ٌٛىع ٖلُه ؾضٍ ٖلى طل٪ 

٪  بب٢ًبل زل٣ه وقهض بظل٪ نالر  ٖبض  ببًخامض  بظال٪وخًغ وقهض  الكُش /مبحًر

 هللا صزُلهللا امل٣غ بالظهب  بلىبها ال٣ٟحر و٦خبها وخغعَا و٦غعَا وقهض  الهىضي مهحري هللا 

٠ الكٕغ هاثب بغ٧ي مباع٥ املغخىم ببً  .عابٜبىضع  في الكٍغ

ً زماهُه ًىم ٫ و لا  عبُ٘ قهغ في وظغ خغع   كٍغ  .  َـ3164ؾىت   ٖو

 جصخُذ لازؿاء إلامالئُت الىاعصة في الىجُلت : 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

٣ه و٣ٞهو  وخضٍ واخضٍ   ٞو

ها ؤ اخغاٞها ر ئفي الب ٞالبحر  خٞغ

 ًغزه ًاعزه صٖىي  صٖىا

ه  واؾخلم  والؾخالم م٣بىيت  م٣بْى

 عاعي الباَل وعإ الباَل عاعي الخ٤  عإ الخ٤

   بظل٪  بظال٪

 : أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

 . الباج٘()املٗغوفي  3 مٟلر بً ؾالم الُىبي .3

٪ بً خمضي .1  . املكتري( ،الٛاهمي ) مبحًر

                                                           
3
م مً بجي   ا  ، ومً ٞغوٖهم الٗؿافي بىى الُىبي َو حَر ؼاَؼ ٚو م لابىاء ، وزُمت ، والبصىه ، َو ٖمغ و مً مؿغوح مً خغب ، وصًاَع

حهم مكُست بجي ًىب  ، والُِٟسخي ، واملٗغوفي ، والٓلُمي ، والٗباصًت .  ظمٗان ٞو
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 .  باج٘() ٖضٌـ بًؾالم  بًؾالمه  .1

٪  بًنالر  .4  .   قاَض() الكُشمبحًر

 . قاَض() الهىضي خامض بً ٖبض هللا مهحري  .5

٠ ) بغ٧يبً صزُل هللا بً مباع٥  .6  .  ٧اجب وقاَض( ،هاثب الكٕغ الكٍغ
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   واملت شيلها                        أضلحجت    هىع الىجُلت 

 مىغىغها :  بُؼ وشغاء في واصي عابغ . ، (51)عكم الىجُلت

سها    :  َـ1267 جاٍع

ا  :  مىخبت املإلف  مطضَع

 : الىجُلتهظ 

و٦غعَا و٦خبها الىاي٘ زُه واؾمه وزخمه ُٞه  اخغعَ

 املغخىم مباع٥  ببًصزُل هللا  هاثب الكٕغ الكٍغ٠

 الخمض هلل وخضٍ 

ٓهغ  ُت ٌٗغب مٓمىجها ٍو ُت مدغعٍ مٖغ َظٍ حجه قٖغ

٠ الىاي٘  نضعةم٨ىىجها  ٖلى ًض هاثب الكٕغ الكٍغ

زُه واؾمه وزخمه ُٞه ٌٗلم الىاْغ الحها ملا ٧ان 

كغ مً قهغ عبُ٘  سها ًىم الجمٗت ٖو ٖىضها ًىم جاٍع

َـ خًغ لضًىا وبحن ًضًىا الغظل البالٜ 3167ازغ ؾىت 

ا قامي  ٖغ ا ٞو ى  ببًالغقُض قٖغ ٖىى ال٣اًضي َو

ضم ل٩ل ماو٘ قغعي  غعي بدا٫ الصخت والؿالمت ٖو ٞو

ُا وقهض ٖلى هٟؿه  وا٢غ واٖتٝر ٖلى هٟؿه ٢غاعا قٖغ

ا  ٖغ ا ٞو ٖلى اهه ٢ض بإ ٖلى الغظل البالٜ الغقُض قٖغ

ٖلي الجضًبي زماهُت اطٕع وهه٠ ٖغيا  ببًؾالم 

واعبٗحن طعإ َىال في لاعيُت ال٩اثىه بىاصي عابٜ الظي 

ًدضَا ٫ الظي بحن اعبٗه خضوصَا و ٢بله ًٖ الؿى١ لا 

 ي قدُان و ٢بله مكتر 
 
غب مل٪ املبُ٘ قغ٢ا الؿابله ٚو
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ه املدضصٍ  ؾالم بماله لىٟؿه ال لٛحٍر بشمً مٗلىم  وقغ وقام قدُان ٢ض بإ قامي الظٖع

ً  والكغ ٢ضٍع ٖىض ٣ٖض البُ٘  كٍغ ا٫ زمـ ٖو ا٫ وزالزه ٢غوف ًٖ ٧ل ٍع حؿ٘ ٖكغ ٍع

ت الؼمان مٗضوصة مى٣ىصٍ مً ًض ؾالم  ه بالٞى بلى٢غف مهاٞع ا والخمام ًض قامي م٣بْى

ا وا بىي٘  له ءة قامله واطناطمت املكتري بغ ابغ و خمام لوا٢غ ؾالم بالؿلم ولاؾخالم بالٞى

الكٕغ والٟٕغ واخ٩امه والؼامه وقغوَه بُٗا  صعا٥الُض ٖلى طل٪ املبُ٘ واصع٥ له 

ذ  صخُدا مً و٢خه وخُىه ؾاعخا باعخا هاٞظا ب٣ى٫ الباٌ٘ بٗذ واملكتري ٣ًى٫ قٍغ

حن وزافي وبحن إو ب٣بى٫ واًجاب وجهٝغ وويٕى و٢بٌ واخخُاٍػ خ ؼ َو ي حجغ ومضع ٍٖؼ

ٖلي امللم  بل ناع طل٪ املل٪ مً ؤمال٥ ؾالم بب٢ًضًم وخاصر خ٣ها وخ٣ى٢ها ولىا٣ًها 

خهٝغ ٞحها جدٍغ٠ طا لا  الخ٣ى١ في  وطمال٥ في امال٦هم هلل الىاخض ال٣هاع ًخدٝغ ٍو

وال َلب وال خ٤ وال ؾبب وال ما ًىنل  صٖىاللباٌ٘ ُٞما بإ ال  ًب٣ا خ٣ى٢هم وال ٖاص

 الٗغب وال ًمحن باهلل ان وظب والؼم قامي لؿالم ٖغيه .   بلىالٗغب 

 جابؼ للىجُلت الؿابلت : 

الخي وال٣ي ًٖ البا٤ً ٖلى طل٪  ًاعزهٖغى ماعور 

 عإ الخ٤ي املبُالث إو ٍه مً ظمُ٘ الضٖإو املبُ٘ خ

 لٌٗضًه وان و٢٘ ٖلى ؾالم زل وعإ الباَلًغيُه 

مً اٖؼ  اى ؿواملشل وال وال٣ضمٛاع ٖلى قامي الهجا ؤو 

٫ ؤو ما ًمل٪ ٖلى طل٪ خهل لاقهاص قهض هللا 

ؾبداهه ٢بل زل٣ه وخًغ وقهض بظل٪ بظل٪ وانل 

ٖىصٍ  ببًخامض وخًغ وقهض بظل٪ ُٖاصٍ  ببً

ماوي ٣مؿُٟغ الل ببًوخًغ وقهض بظل٪ عاجر 

عاقض وخًغ وقهض قدُان  ببًوخًغ وقهض ظاًؼ 

ؾالمه وهللا زحر الكاَضًً ملخ٤ زحر ا٢ى٫ واها قامي باوي بٗذ هو طعإ ٖلى ؾالم  ببً
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ا زمىهواؾخلمذ  ؾالم  ي ى٫ مكتر مي مجإو ٫ وزمً وظهى خامي طل٪ مً ظمُ٘ الضٍٖع

 وهللا زحر الكاَضًً .  ول٩اجب لدجهاطٕع ٖغى بكهاصة مً في نضع  هو

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 والكغاء وقغ ناصعة  نضعة

 وؤبغؤ وابغ والكغاء  والكغ

 صٖىي  صٖىا صع٥  صعا٥

 عاعي الخ٤  الخ٤ عإ ًغزه ًاعزه

 وال٣ضا وال٣ض عاعي الباَل  الباَل عإ

 الدجت  لدجه وال٩اجب  ول٩اجب

   زماهُت  زمىه

 أؾماء الىاعصًً في الىجُلت :

 . الباج٘( ) قامي بً ٖىى ال٣اًضي .3

 .  املكتري() ؾالم بً ٖلي الجضًبي .1

 . قاَض() وانل بً خامض .1

 . قاَض() ُٖاصٍ بً ٖىصٍ .4

 . قاَض() ماوي٣مؿُٟغ اللعاجر بً  .5

 .قاَض( )عاقض  بًظاًؼ  .6

 . قاَض() قدُان بً ؾالمه .7

 . )هاثب قٕغ و٧اجب ( بً مباع٥صزُل هللا  .8

 الخضوص : 

: مكتري قدُان .
 
 ٢بلت
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: الؿابلت .
 
 قغ٢ا

: مل٪ البُ٘ .
 
 ٚغبا

 : قدُان .
 
 قاما
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   واملت شيلها أضل حجت هىع الىجُلت 

اب وغؿاء  مىغىغها  : ، (52) الىجُلتعكم  شامي بً  َو

 . بىاصي عابغ أزخه فاؾمت بيت غىع ئلى اللاًضيغىع 

سها    :  َـ1269 جاٍع

ا  :  املإلف مىخبت  مطضَع

 : هظ الىجُلت

ً في قهغ  كٍغ خغع وظغي ًىم الخمِـ اعبٗه ٖو

 .  َـ3169قٗبان املٗٓم ؾىت 

الخمض هلل وخضٍ ل٣ض خٓغ لضًىا وبحن ًضًىا ًىم 

سها الغظل البالٜ الغقُض قامي  ٖىى  ببًجاٍع

 ا٢غاعاال٣اًضي و٢ض ا٢غ واٖتٝر ٖلى هٟؿه 

ُا ى بدا٫ الصخه  قٖغ ضماَو ُه  ٖو املىاو٘ الكٖغ

 وانبا٢ُه  ولازغةالضهُا ٞاهُه  بان٢ض ٖلم  باهه

 ًغي ؾُٗه ؾىٝ  وانلا ما ؾعى  لؤلوؿانلِـ 

ازتي ٞاَمه  َبتؤو و٢ض  ىفولا زم ًجؼاٍ الجؼاء 

ٖلحها مً ه٣ٟه و٦ؿٍى مً ٢ضًم  ٚغمظمُ٘ ما 

اتها  بلىوخاصر وما ٧ان بي ٌؿخمغ لها مً ٧لٟه  بهُه و٢ض  ٦ظال٪ٞو ابا َبتها ؤو مَى َو

 زلشحن البالص الظي هي 
 
ُا ٖىى هللا  ػعاٖذخماص وال٣ُٗت الظي هي  ببًُٖا٫  ػعاٖذقٖغ

ه ٦ظال٪دضَا الدجحري و بً ُُٖه الظي ً في ٚغسخي  يهانٟتمً  ٖكغ هسالث في الخٞغ

لى  و٢٘ لاقهاص قهض هللا ٢بل زل٣ه قهض  َظوالشالر املىا٢٘ املظ٧ىعٍ بىاصي عابٜ ٖو
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ؼ  بظال٪ ب٣ى٫  و٧اجبا قاَضاؾلُمان  ببًاخمض  بظال٪ػإع  وقهض  ببًالؿُض ٖبض الٍٗؼ

 ٖبُض هللا وهللا زحر الكاَضًً .  ببًالكاَضًً املظ٧ىعًٍ ٖاًض 

 جصخُذ لازؿاء إلامالئُت الىاعصة في الىجُلت : 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 َبذؤو  َبتؤو  بظل٪ بظال٪

 ػعاٖت ػعاٖذ ٦ظل٪  ٦ظال٪

 َظا  َظ و٦ظل٪  ٦ظال٪و 

ابا با َو    َو

 لاؾماء الىاعصة في الىجُلت  : 

ب واملُٗي() قامي بً ٖىى ال٣اًضي .3  . املَى

ىب لها() ٞاَمت بيذ ٖىى ال٣اًضي .1  . املَى

ؼ بً ػإعالؿُض  .1  .قاَض( ) ٖبض الٍٗؼ

  .٧3اجب وقاَض() ٖاًض بً ٖبُض هللا .4

 .  قاَض() ؾلُمانبً ؤخمض  .5

 

 

 

 

                                                           
3
ض. بضًاع الىزاث٤ ٦خبت اقهغ ومًمً خغب  الجخاصله مً  ُْ  ُػب 
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  واملت شيلها أضل حجت هىع الىجُلت 

غىع  ئبًخضًت بين شامي  مىغىغها  : ، (53)عكم الىجُلت

 .وواضل الجضغاوي غلى ًض اللاض ي  غبض املػؿي  

سها    :  1271 جاٍع
ً
با  َـ جلٍغ

ا  :  املإلف مىخبت  مطضَع

 : هظ الىجُلت

 الخمض هلل وخضٍ                      

ا٢ى٫ واها ٖبض املُٗي باجهم 

ٖىى ال٣اًضي  ببًونلىوي قامي 

وخًغ لخًىعٍ وانل الجضٖاوي 

ه بِىاتهم قامي ًضعي في  ًّ في خض

خضًه وانل ٣ًى٫ َالب مهله 

مهله زمؿه اًام  ال٣اْيواُٖاٍ 

ام في  خٓغ وما  بٗض الخمؿه لاًّ

ؾض ٦ٟله في عؾم بغ٦ه الجضٖاوي 

وانل الجضٖاوي ما ًى٣ٍغ وال 

ًخٗضاٍ وقامي ما ًخٗضاٍ وال٩ل 

ٖبض   بكهاصثمسخاع  عاضخىمجهم 

 ؤبى   ؾُٗض وقهاصة   الل٠ُُ

الكاَضًً ؾيخه    ؾاٖض وهللا زحر 

. 
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 جصخُذ لازؿاء إلامالئُت الىاعصة في الىجُلت : 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 خًغ خٓغ ال٣اضخي ال٣اْي

 بكهاصة بكهاصث عاضخي عاضخى

 : أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

( .)ٖبض املُٗي  .3  ٢اضخي ٖٝغ

 .)املضعي( قامي بً ٖىى ال٣اًضي .1

 وانل الجضٖاوي )املضعى ٖلُه( . .1

 . )قاَض( ؾاٖض ؤبى ؾُٗض  .4

 ٖبضالل٠ُُ )قاَض(. .5
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        واملت شيلها : ضىعة حجت هىع الىجُلت 

في هسل في الػماعة  جىاكل مىغىغها  : ، (54) عكم الىجُلت

 بىاصي عابغ . 

سها   َـ1272 :   جاٍع

ا  :  . املإلف مىخبت مطضَع

 : هظ الىجُلت

 َـ 3171ؾىت  اهوملا ٧ان في قهغ نٟغ ًىم 

٪  / قُشال٣ض خًغ  خمضي وخًغ  ببًمبحًر

 جىا٢لى  خمُض الهىضي و٢ض ببًلخًىعٍ خمضان 

وهو  هسالةااملظ٧ىعًٍ املظ٧ىع خمضان ازظ زمان 

 ٪  اهىاعؽ ٛمً م ملكتراابله  الاجُهلكُش مبحًر

في باًَ خمضان وقُش  ٞلٗماٍعالظي  ٘مُجب

٪ ازظ حؿ٘ ا وخضٍ  اهسلخحنلخمضان  هسالةمبحًر

٪  ةواخض شُاق بالصا ونِفي  ٣ٞكه في بالص امبحًر

مً جىالي بالص خمضان واعب٘ زُِ واخض مىدضٍع 

بالص خمضان ٢ُغ في بالص  بلى شُاق مً بالص

٢ُغ  زيخحن الغب٘ مً الُمً ًبرن  وزالرخمضان 

٪الظي في بالص  اهسله ًًىال  خضٍؤو  امبحًر

ً مكى٥ مً  ابُاجهً َاطمً الُمً  هًُٟتٗق َو

٪ شُاقصٍ ااَُب هسل خمضان وػ  الة امبحًر  ٍع

٪ٖحن و٢ض اؾخلم خمضان  مً قُش  َٗل زمـ ا٫  الخمهُغ  امبحًر اٍع وجمام  بلٞى
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ٖلي ظضًبي وخًغ وقهض ظبران  ببًؾالم وقهض والؼم وظه خمضان ٖلى ماط٦غ خًغ  

 خامض ٣ُٞه وهللا زحر الكاَضًً .   ببًو٦خب وخًغ وقهض اخمض  انُٗضيمباع٥  ببً

 جصخُذ لازؿاء إلامالئُت الىاعصة في الىجُلت : 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 هسلخحن اهسلخحن هسالث  هسالة

 البالص ابالص الهُٗضي  انُٗضي

 هسلت  اهسله الكُش  اقُش

 واخضة خضٍؤو  ازيخحن زيخحن

الة بُاجهً ابُاجهً االث ٍع  ٍع

 زمؿت ٖكغ  الخمهُغ زمؿت ٖكغ  َٗلزمـ 

 جىا٢لىا  جىا٢لىا في الٗماعة  ٞالٗماعة 

 هه ؤ اهى  لاًلت  الاجُه

ا اء  بلٞى  وؾِ  ونِ بالٞى

 : أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

٪ بً خمضيالكُش /  .3  ها٢ل في ٚغؽ هسل( . ) مبحًر

 .  ( هسل ٚغؽ في ها٢ل) خمضان بً خمُض الهىضي .1

 .   قاَض() جضًبيالؾالم بً ٖلي  .1

 .  قاَض() ظبران بً مباع٥ الهُٗضي .4

 .  ٧اجب وقاَض()ال٣ُٟه  خمض بً خامضؤ .5
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        واملت شيلها : ضىعة حجت هىع الىجُلت 

اللػغة في بالص بُؼ وشغاء  مىغىغها  :  ، (55)عكم الىجُلت 

 بغابغ.

سها    :   1272 جاٍع
ً
با  ٌ جلٍغ

ا  :  املإلف مىخبت  مطضَع

 : هظ الىجُلت 

ُت  َظيوخضٍ   مدغعثحجت قٖغ

ت ًهغ ٌٗٝغ مًمىجها  مٍغ  جهام٨ىى  ٍو

سها   لغظلل٣ض خًغ ٖىضها ًىم جاٍع

ٖبض  ببً خمُض بالٜ لغقُضللٗا٢ل 

هٟؿت ٢غاع ٖلى و٢ض ا٢غ  الغخمان

ى بدا٫  ُا َو ضم  لصخهقٖغ ٖو

ا  ٞغ ا ٖو ٢ض بإ ٖلى  ههباللمىاو٘ قٖغ

 ببًخامض   لغقُض لبالٜ لٗا٢لالغظل 

مضع  ملٗغوٞه  ٞل ٢ٍٗغٖبض هللا بالص 

اعؽ ٖمه ٛفي م لظيوهسل هانٟخه 

ا لظي لىانٟهٖبض هللا ظمُ٘   ازَغ

ه حٗٝغ بها  ولبالصٖبض هللا  لها طٖع

ىلً  طإعوهي زماهحن  ٖغيً َو

مً  وهي 85زمـ  لبالصًٖ  وياَغ 

وطل٪  ٞل مبُٖ٘بض هللا صزله  ازغ ما 
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ا٫  ا٫ و٧ل ٍع ً ٍع كٍغ ٢غف  اعب٘ َٗكغ بشمً مٗلىم ٚحر مجهى٫ ٢ضٍع ومبلٛه زماهُه ٖو

بُٗا صخُدا  لبُ٘مى٣ىصٍ م٣بىيه بُضٍ و٢ض صر  مٗضصٍاعبٗحن صًىاوي صعاَم  ل٣غؽو 

ُا الػما ظاػما ب٣ى٫  مل٪  وؾاعث بل ويٕى لُض للمكتر وطن قغ ملكتري و  بٗت لباٌ٘قٖغ

)وال  ؤوصٖضوال ٖاص للباٌ٘ ُٞما بإ ال  خِل ٌكاٞحها  ًهٝغ هللاٖبض ببًمً امال٥ خامض 

 لكٕغ صعا٥ ملبُ٘ طال٪في  الغخمانٖبض  ببًخمُض  صع٢٥ض وال خ٤ وال ؾبب(  ،َلب 

 لبُ٘ وم٣اعفًدضَا مً ٢بله مل٪  حر لؼمان٣ج ًٖلها خضوص حٗٝغ بها  ولبالص ولٗٝغ

٪ ومً  ببًخامض  ٪ ومً قامً مل٪  ببًاعؽ خمُض ٛوم ملبُ٘مل٪  لكغ١ بٍغ  لبُ٘بٍغ

ظي لبُ٘مل٪  ل٣غبومً  ٖبض  ببًخامض و٢ض الؼم خمُض ٖلى مً خمُض  ملبُ٘خضوص  َو

عإ  ي ولُلبإو لضٖمً ظمُ٘  هخامُبإهه  ملبُ٘  طال٪ماعور ٖلى  ٖغيًوظهه  الغخمان

 ٖبضالغخمان ببًخمُض  ٞا ٖلىٖلى خامض  اعاٛمٌٗضًه  وان و٢٘  وعٕ لباَلًغيُه  لخ٤

ًسو خمُض ًٖ ازىاجه و٢ض صر  لظياملظ٧ىع مً  وملبُ٘مً اٖؼ ما ًمل٪  ول٣ض لهجا

٤ ومُغ١  ومضقامل خها  لبُ٘ ٍغ ٣ىم ومؿاقي َو  هللاقهض  القهاصو٢٘  طال٪ لى ٖوٖو

 ببً خمُض و٦خب نالر ببًمدمض  بظال٪مباع٥ وقهض  ببًؾالم  بظال٪٢بل زل٣ه قهض 

 . الغخمان ٖبض

 جصخُذ لازؿاء إلامالئُت الىاعصة في الىجُلت : 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 ًٓهغ  ًًهغ َظٍ  َظي

ت خغعث  مدغعث ُت  مٍغ  مٖغ

 الٗا٢ل لٗا٢ل الغظل  لغظل

 الغقُض  لغقُض البالٜ  بالٜل

 الصخت  لصخه الغخمً  الغخمان



 الحجاز في المصادر والوثائق التاريخية ما قبل اإلدالم إلى وقتنا الحاضر   ُزَبْيد

 

  

 313 
 

 في ال٣ٗغة  ٞل ٢ٍٗغ   املٗغوٞت  ٗغوٞهمل

 الىانٟت  لىانٟه الظي  لظي

ا  والبالص  ولبالص اقتراَا  ازَغ

ىلً ىال  َو  ٖغيا  ٖغيً َو

اَغ  وياَغ طعإ  طإع  ْو

 في املبُ٘  ٞل مبُ٘ البالص  لبالص

 والٛغؽ  ول٣غؽ عبٗت ٖكغ ؤ اعب٘ َٗكغ

 املبُ٘  لبُ٘ مٗضوصة  مٗضصٍ

 بٗذ  بٗت الباج٘  لباٌ٘

ذ  قغ واملكتري  وملكتري   قٍغ

 للمكتري  للمكتر طنؤو  وطن

 الُض  لُض بىي٘ ويٕى  بل

 ًخهٝغ ًهٝغ ناعث  ؾاعث

 طل٪  طال٪ وي٘  ويٕى

 خُض  خِل ي إو صٖ ؤوصٖض

 املبُ٘  ملبُ٘ ٌكاء  ٌكا

 الكٕغ  لكٕغ صع٥  صعا٥

 والبالص  ولبالص والٗٝغ  ولٗٝغ
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 حٛحر  حر٣ج ٖىض  ًٖ

 البُ٘  لبُ٘ الؼمان  لؼمان

 الكغ١  لكغ١  ومٛاعؽ  وم٣اعف

 البُ٘  لبُ٘ املبُ٘  مبُ٘

 عاعي الخ٤  عإ لخ٤  الٛغب  ل٣غب

 ٞٗلى  ٞا ٖلى عاعي الباَل  وعٕ لباَل

 الهجا  لهجا ٖبضالغخمً  ٖبضالغخمان

 واملبُ٘  وملبُ٘ وال٣ضا  ول٣ض

 لاقهاص  القهاص ومضع  ومض

 : أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

 . الهىضي )٧اجب وباج٘( بً ٖبض الغخمً خمُض .1

 . )املكتري( خامض  بً ٖبض هللا .2

 .قاَض()ؾالم بً مباع٥  .1

 مدمض بً نالر )قاَض(. .4

 الخضوص : 

. ٪ : مل٪ الباج٘ ومٛاعؽ خامض بً بٍغ
 
 ٢بلت

.٪  الكغ١ : مل٪ الباج٘ ومٛاعؽ خمُض بً بٍغ

 الكام : مل٪ الباج٘ .

 الٛغب : مل٪ الباج٘.
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  واملت  شيلها                      أضلحجت     هىع الىجُلت 

مىغىغها : بُؼ وشغاء في بالص اللػغة في  ، (56)عكم الىجُلت

 بغابغ .

سها    :  َـ1272 جاٍع

ا  :  مىخبت املإلف  مطضَع

 : هظ الىجُلت

 الخمض هلل وخضٍ  

الىاي٘ زُه خغع طل٪ وقهض و٦خب بامالء الجمُ٘ 

واؾمه وزخمه ُٞه هاثب الكٕغ الكٍغ٠ صزُل هللا ببً 

 بغ٧ي وهللا ٖلى ما ه٣ى٫ و٦ُل.

ُه  ُه مدغعٍ مٖغ ٖلى ًض هاثب  نضعةَظٍ حجه قٖغ

٠ الىاي٘ زُه واؾمه وزخمه ٌٗلم  الكٕغ الكٍغ

سها ًىم الخمِـ املباع٥  الىاْغ الحها اهه ملا ٧ان ًىم جاٍع

ً مً قهغ عمًان ؾ كٍغ َـ خًغ 3171ىت واعبٗه ٖو

ا  ٖغ ا ٞو لضًىا وبحن ًضًىا الغظل البالٜ الغقُض قٖغ

ى بدا٫ الصخه والؿالمه  ببًمدمض  ٖلى الجضًبي َو

ُه وا٢غ واٖتٝر وقهض ٖلى هٟؿه  ضم املىو٘ الكٖغ ٖو

واقهض ٖلحها واطن ملً ٌكهض بالكهاصٍ ٖلى اهه ٢ض بإ 

ٖلى  ببًٖلى الغظل البالٜ الغقُضٍ ازٍى ؾالم 

ٍ في ؤبى ًسهه في  ٧انل ما ٧ان له وما الجضًبي ان

البالص ال٩اثىه بىاصي عابٜ املكهىعٍ املظ٧ىعٍ املؿماٍ 
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ؿاَم ملها ؾبٗه ٧مً انل البالص  ٧اثىه ٞالبالصال٣ٍٗغ بالص ٖلى الجضًبي وما ٧ان ًسهه 

ى في قما٫ البالص مما ًى ما هوهٟظ له مج ٪ اؿهم َو خمضي والبالص الظي  ببًلي مل٪ مبحًر

حٛحر الؼمان ًدضَا  ٢بله مل٪  ًٖٞحها مبُإ مدمض ٖلى ازُه ؾالم لها خضوص حٗٝغ بها 

٪  ٖبض الغخمان ببًُٖا٫ خمُض  وقغ١ مكتري ؾالم مً ُٖا٫ خمُض وقام مل٪ مبحًر

غب مل٪ ُٖا  ببًٖبض الغخمً َظٍ خضوصَا ٧اثىه ٢ض بإ مدمض  ببًخمُض  ٫املظ٧ىع ٚو

ؾالم بماله لىٟؿه بشمً مٗلىم ٢ضٍع ومبلٛه ٖىض ٣ٖض وقغ ىه ازٍى ؾالم ٖلى الكاعي م

ا٫ مٗضوصٍ مى٣ىصٍ مً ًض ؾالم  هًض مدمض  بلىالبُ٘ والكغا اعبٗحن ٍع ا  م٣بْى بالٞى

ا والخمام  قامله واطن  بغءةطمت املكتري  وابغ والخمام وا٢غ مدمض بالؿلم ولاؾخالم وبالٞى

ٕ وال٣ٕغ واخ٩امه والؼامه وقغوٍ بُٗا صخُدا مً الكغ  صعا٥له بىي٘ الُض واصع٥ له 

ذ ب٣بى٫ واًجاب وجهٝغ واخخُاٍػ  و٢خه وخُىه ب٣ى٫ الباٌ٘ بٗذ واملكتري ٣ًى٫ قٍغ

٤ إو ووي٘ و٢بٌ خ حر مشمغ ٍَغ حر نىىان مشمغ ٚو ي حجغ ومضع وشجغ وهسل نىىان ٚو

حن وزافي وبحن ٢ضًم وخاصر بل  ؼ َو ٣ىم وعؾىم ٍٖؼ طل٪ ٧له  اع نومُغ١ مافي ومالقي ٖو

في خ٣ى٢هم  وط الخ٣ى١ مل٪ مً امال٥ ؾالم جدٝغ ُٞه جدٍغ٠ طا لامال٥ في امال٦هم 

وال َلب وال خ٤ وال ؾبب وال ًٞه وال طَب وال ما  صٖىاللباٌ٘ ُٞما بإ ال  اًب٣وال ٖاص 

الٗغب وال ًمحن باهلل ان وظب والؼم مدمض الزُه ؾالم ٖغيه ٖغى  بلىًىنل الٗغب 

لخي ًٖ املُذ والى٣ي ًٖ البا٤ً ٖلى طل٪ املبُ٘ اهه خامُه مً ظمُ٘ ا ًاعزهماعور 

لبي إو الضٖ وعإ الباَل ًغيُه  عإ الخ٤ زبشت الىٟـومً الهبل والىبل ومً  واَل

واملشل والؿىا الكبر بالكبر  وال٣ضٌٗضًه وان و٢٘ ٖلى ؾالم ٚاًغ ٖلى مدمض الهجا 

والظعإ بالظعإ  والىسله بالىسله والهىى بالهىى مً اٖؼ ما ًمل٪ مدمض ٖلى طل٪ خهل 

 ببًص الخا٫ خًغ وقهض بظل٪ مدمض ى ال ؾبداهه ٢بل زل٣ه وقهؤو لاقهاص قهض هللا 

٤ الغ  ٍؼ هاثب الكٕغ  الغػ٢ىي ٧اجبها  البالصٖاًض  بب٢ًىي وخًغ وقهض مٗخاص ػ مٍغ

بُض  ببً ضخًغ وقهض بظل٪ مدم  بغ٧ي ببً  هللا صزُلكٍغ٠ ال ُُٖت هللا ؤبى مغ٢ٗت ٖو

 . هللا ببً مؿاٖض جاب٘ الهىىص 
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 ئت : ؾجصخُذ اليلماث الخا

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 في البالص ال٩اثىت  ٧اثىه ٞالبالص نضعث  نضعة

ه ٖبضالغخمً  الغخمان ٖبض  م٣بىيت  م٣بْى

 صع٥  صعا٥ ٖىض ًٖ

 وؤبغؤ وابغ وقغي  وقغ

 وطا الخ٣ى١  الخ٣ى١  وط بغاءة  بغءة

 صٖىي  صٖىا ًب٣ى ًب٣ا

لب  عاعي الخ٤  الخ٤ عإ والُلب  واَل

 وال٣ضا  وال٣ض وعاعي الباَل  الباَل وعإ

   البالصي  البالص

 الىجُلت:أؾماء الىاعصًً في 

 . )الباج٘( مدمض بً ٖلي الجضًبي .3

 . )املكتري( ؾالم بً ٖلي الجضًبي .1

٤ الغػ٢ىي )قاَض( .1 ٍؼ  مدمض بً مٍغ

 )قاَض(. ٢ىي ػ مٗخاص بً ٖاًض البالصي الغ  .4

 .  )٧اجب وهاثب قٕغ وقاَض( بغ٧ي بًصزُل هللا  .5

  ؤبى مغ٢ٗت )قاَض(. هللا تُُمدمض بً ٖ .6

 .  جاب٘ الهىىص )قاَض( ٖبُض بً مؿاٖض  .7
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 الخضوص : 

: مل٪ ُٖا٫
 
 خمُض بً ٖبضالغخمً . ٢بلت

: مكتري ؾالم مً ُٖا٫ خمُض.
 
 قغ٢ا

٪ بً خمضي .  : مل٪ مبحًر
 
 قاما

: مل٪ ُٖا٫ خمُض بً ٖبضالغخمً .
 
 ٚغبا
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  واملت  شيلها                      أضلحجت      هىع الىجُلت 

 مىغىغها : غلض بُؼ وشغاء في ئعث بُيبؼ.  ، (57)عكم الىجُلت 

سها    :  َـ1272 جاٍع

ا  :  مىخبت املإلف مطضَع

   الخمض هلل وخضٍ 

ُه ٌٗغب  ُت مدغعٍ مٖغ ٓهغ  مٓمىجهاَظٍ حجه قٖغ ٍو

٠ الىاي٘  نضعةم٨ىىجها  ٖلى ًض هاثب الكٕغ الكٍغ

زُه واؾمه وزخمه ُٞه ٌٗلم الىاْغ الحها اهه ملا ٧ان 

س ٫ و مً قهغ عبُ٘ لا  ولاخضا ًىم زمان هٖىضها ًىم جاٍع

َـ خًغ لضًىا وبحن ًضًىا الغظل البالٜ الغقُض 3171ؾىت 

ٖلى الجضًبي َى بدا٫ الصخه والؿالمت  ببًمدمض 

ُت وا٢غ واٖتٝر وقهض ٖلى هٟؿه  ضم املىاو٘ الكٖغ ٖو

ب٣ىله ٖلحها اهه ٢ض بإ ٖلى الغظل البالٜ الغقُض ازُه 

ٞا م٘ ازىاهه  لاعرٖلي الجضًبي ما ظغاٍ  ببًؾالم 

بىاصي ًيب٘ الىسل الخ٠ُ املؿما قٗشا ال٩اثً  الخ٠ُ

َم مً حجغ ؤبى م٘ ازىاهه في لاعزت له  ظغ ظمُ٘ ما 

٤ و  ٍغ حن وخ٤ وخ٣ى١ َو حن وزافي مَو ؼ َو ُغ١ ٍٖؼ

حها  د٤ ما باٖه مً ًٞل خما ٌؿموبحن ٢ضًم وخاصر ٞو

في ٖحن  ؾاٖه ما نهللا الباعي مً املاء الجاعي زلشح

ؾالم وقغي  غهط٦غ وق الخ٠ُ املظ٧ىع ٢ض بإ مدمض ما

بماله لىٟؿه ال لٛحٍر بشمً مٗلىم ٢ضٍع ٖىض ٣ٖض البُ٘ 
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ا٫ مٗضوصة مى٣ىصوالكغ  هًض مدمض  بلىمً ًض ؾالم  ةزمـ ٖكغ ٍع ا  م٣بْى بالٞى

ا والخمام  وا٢غ والخمام  قاملت واطن  بغءةطمت املكتري  بغ او مدمض بالؿلم باملجلـ بالٞى

ي إو بُ٘ مً و٢خه وخُىه خللؿالم بىي٘ الُض واصع٥ له الضع٦حن الكغعي والٟغعي وصر ا

مً امال٥ ؾالم واملل٪ هلل الىاخض ال٣هاع  ولم  مل٪ صرو٢ض واملىاٞ٘ و٢ضًم  للىا٤ًظمُ٘ 

والؼم مدمض وظهه ؾالم وظه ماعور مً الهبل والىبل  مؿخد٤ ملدمض ال  خ٤ وال  ًب٣ا

ٖؼ ما ًمل٪ مدمض ٖلى طل٪ ؤوالُلبه والٛاثغ ٖلى ؾالم في ولاه٣الب ؿت وزبشه الىٟ

 ببً الخؿًال ؾبداهه ٢بل زل٣ه وخًغ وقهض مً زل٣ه ٖبض ؤو خهل لاقهاص قهض هللا 

ببً  ٚىُمتوقهض  ًغ خو   ٖبض ال٣اصع ببًخؿً الؿُض وخًغ وقهض بظل٪ عظا هللا 

 الجضًبي .  مباع٥ خؿحن 

مباع٥ الٛاهمي في ٖلُان خغع طل٪ و٦خب وقهض الىاي٘ زُه خًغ وقهض بظل٪ ُٚض بً 

 َـ. 3171هاثب الكٕغ الكٍغ٠ صزُل هللا بً بغ٧ي 

 :  الخاؾئتجصخُذ اليلماث 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 نضعث  نضعة مًمىجها مٓمىجها

 ظغي  ظغ في الخ٠ُ  الخ٠ُ ٞا

ه والكغاء  والكغ  م٣بىيت  م٣بْى

 انبذ  صر بغاءة  بغءة

   ًب٣ى ًب٣ا

 :أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

 . )الباج٘( مدمض بً ٖلي الجضًبي .3

 .  )املكتري( ؾالم بً ٖلي الجضًبي .1
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 . )قاَض( ٖبض الخؿً بً خؿً الؿُض .1

 .)قاَض( عظاء هللا بً ٖبض ال٣اصع  .4

 .  )قاَض( ٚىُمت بً مباع٥ بً خؿحن الجضًبي .5

 الٛاهمي )قاَض(.ُٚض بً مباع٥  .6

 صزُل هللا بً بغ٧ي )هاثب قٕغ و٧اجب وقاَض(. .7
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        واملت شيلها  أضل حجت هىع الىجُلت .

بُؼ وشغاء صوان بىاصي  مىغىغها  :  ، (58)عكم الىجُلت 

 حجغ

سها    :  ٌ 1276 جاٍع

ا  :  املإلف مىخبت  مطضَع

 هو الىز٣ُت : 

ُه  ُه مدغعٍ مٖغ َظي حجت قٖغ

ٓهغ م٨ىىجها ٢ض مٌٗٝغ  ًمىجها ٍو

م بدا٫  جدايغو  الغظا٫ ال٣ٗا٫ َو

م  اصخه ُه َو ضم املىاو٘ الكٖغ ٖو

مدمض ابً مىسخى الهىضي ونالر 

بإ و٦ظ ابً مدمض الهُٗضي 

مدمض ابً مىسخى ٖلى نالر ابً 

مدمض الهُٗضي الض٧ان الظي 

بىاصي حجغ في الؿى١ ص٧ان 

ل وص٧ان املظ٧ىع ًدضٍ مً  َى صٍع

دضٍ مً  الكغ١ ص٧ان ب٣ِكان ٍو

م ال٣شاعصي  البدغ ص٧ان ٖبضال٨ٍغ

 بُتومشله مبُٕى زلثي البِذ 
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ل بُ٘ وقغاء مً و٢خه وخُىه  َى وال  صٖى  ال للباٌ٘ في ما بإ  ًب٣اء ولٗاصصٍع

ا٫  البُتوزلثي  ٞض٧انَلب وال قحئ مً الشمً و٢ضع الشمً  زالزه وزمؿحن ٍع

توب٣ى٫ املكتري  بٗتزالهه مً و٢تها وخُجها ب٣ى٫ الباٌ٘  لى   قٍغ وظه  َاطٖو

مً ٖلى ٖمُله  ولٛاًغ مدمض ابً مىسخى عاعي الخ٤ ًغيُه وعاعي الباَل ٌٗضًه 

لى  ٢بل زل٣ه قهض قهض هللا  لاءقهىص و٢ٗى طال٪اٖؼ ما ًمل٪ ًهجُه ٖو

صخي ومشله قهض ٖبُان الخمغي وهللا   بظال٪ زُاع مدمض ابً ٧لُب املٖغ

 . 3176ؾىت  14 ؾٟغفي قهغ  طال٪خغع  اقاَضًً

بضالىاخض ابً خمُض  الهالراملظ٧ىع  واملكتر  ابً مدمض الهُٗضي ٖو

 ال٣كاشخي.

ٌٗٝغ زمجها وجلخ٤  بدشمُجها ولبِذفي ص٧ان   ٞهُهشخي  اهسلابُ٘ مً  اه٣اع و 

 والخمؿحن. ازالزت

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ  

 الصخت  اصخه جدايغوا  جدايغو 

 بِذ بُت و٦ظا و٦ظ

 صٖىي  صٖى ًب٣ى ًب٣اء

 البِذ البُت في ص٧ان  ٞض٧ان

ت بٗذ بٗت  قٍغذ قٍغ

 طل٪ طال٪ والٛاًغ ولٛاًغ

 و٢ٗىا و٢ٗى الكهىص  لاءقهىص
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 زحر الكاَضًً اقاَضًً زُاع بظل٪ بظال٪

 بُ٘ الىسل  اهسل ابُ٘ نالر الهالر

 والبِذ ولبِذ ٞهي  ٞهُه

 وان ٚاع  واه٣اع الشالزت ازالزت

 : الىز٣ُت في الىاعصًً ؤؾماء

 ى الهىضي )الباج٘( .سخمدمض بً مى  .3

 نالر ابً مدمض الهُٗضي )املكتري(. .1

 )املكتري(.ٖبضالىاخض بً خمُض ال٣كاشخي  .1

صخي )قاَض(. .4  مدمض بً ٧لُب املٖغ

ى )قاَض( . .5  ٖبُان الخمغي )الخمحري ( َو

 الخضوص : 

 : 
 
 ص٧ان ب٣ِكان .قغ٢ا

ض( . م ال٣شاعصي )مً بجي ًٍؼ ( : ص٧ان ٖبضال٨ٍغ
 
 )ٚغبا

 
 بدغا
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  واملت شيلها                      أضلحجت     هىع الىجُلت 

 مىغىغها : بُؼ وشغاء في هسل. ، (59)عكم الىجُلت 

سها    :  َـ1276 جاٍع

ا  :  مىخبت املإلف  مطضَع

 هظ الىجُلت : 

                                                الخمض هلل وخضٍ 

ً عظب املباع٥   سه ًىم ٖكٍغ ُت ٌٗلم الىاْغ اهه ًىم جاٍع ُت مدغعة مٖغ َاطي حجت قٖغ

ى بدا٫ ببًٌ ل٣ض خًغ مباع٥  3176ؾىت  ضم املىٕى  ُُٖت الضعا١ َو الصخت ٖو

ُت وخًغ لخًىعٍ ؾالم  ٖلي  ببًالكٖغ

ضم املىٕى ى بدا٫ الصخت ٖو  الجضًبي َو

ُت و٢ض ا٢غ مباع٥ واٖتٝر ٖلى   الكٖغ

هٟؿه واطن ملً ًً٘ الكهاصاث ٖلُه ٖلى 

اهه ٢ض بإ انل الظ٦غ الظي في اعى 

ٖلي بشمً  ببًالؿبُل مً الكام ٖلى ؾالم 

مٗلىم ٚحر مجهى٫ ٢ضٍع ومبلٛه ٖىض البُ٘ 

ا٫ ؾلمها ؾالم مباع٥  والكغاء زالزت ٍع

ا وال٨ما٫ واطن لؿالم وي٘  واؾخلمها بالٞى

الُض وؾاع مل٪ مً امال٥ ؾالم ًخدٝغ 

خهٝغ ُٞه ٠ُ٦ ٌكاء وال ٖاص   ًب٣اٍو

وال َلب وال خ٤  ٖىصةللباٌ٘ ُٞما بإ ال 

ظب و٦ٟل وال ؾبب وال ًمحن باهلل ان و 
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مً الهبل والىبل وزبض الىٟـ عاعي الخ٤ ًغيُه َاط مباع٥ الضعا١ ٖلى خماًت املبُ٘ 

خه   قغجهوالظ٦غ الباَل ٌٗضًه   وعاعي  في خىط الضعا١ في اعى  ٞا ال٣ٗغةحٛجي ٖٞغ

ببً خامض وبكهاصث مؿٟغ ببً ؾاٞغ الٟغؾ٪  ُل مً الكام بكهاصث ٖبُض هللابالؿ

  ببً ُٖا هللا وهللا زحر الكاَضًً .  و٦خب بامالء الجمُ٘ مؿُٗض

 :  الخاؾئتجصخُذ اليلماث 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 صٖىة  ٖىصة ًب٣ى ًب٣ا

 قهغجه قغجه َظا  َاط

 : أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

 .  الىاٞعي )الباج٘( مباع٥ بً ُُٖت الضعا١ .3

 . )املكتري( ؾالم بً ٖلي الجضًبي .1

 . )قاَض( ٖبُض بً خامض .1

 الٟغؾ٪ )قاَض(مؿٟغ بً ؾاٞغ   .4

 . )٧اجب وقاَض(مؿُٗض بً ُُٖت هللا  .5
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         واملت شيلها  أضل حجت هىع الىجُلت .

ً  مىغىغها  :  ، (61)عكم الىجُلت  بُؼ وشغاء هسل مؿتَر

 بىاصي حجغ 

سها    :  ٌ 1277 جاٍع

ا  :  املإلف مىخبت  مطضَع

 

 هو الىز٣ُت :

الخمض هلل وخضٍ والهالة والؿالم 

 ٖلى مً ال هبي بٗضٍ 

٢ض  باءا٢ى٫ واها نالر ابً عاًض 

خًغ ٖلى )ًضي( الغظل الٗا٢ل 

ٛان  ى ٖامغ ابً مَغ البالٜ الغقُض َو

املسُلضي وخًغ لخًىعٍ نالر ابً 

قهض مدمض الهُٗضي و٢ض ٖامغ  

الصخُذ اءالء٢غاع ٖلى هٟؿه وا٢غ ب

ٞاجذ في ًضٍ هسلت في   باءههاملٗخبر 

جها  الضَمُت في بالص نالر مؿتَر

اجذ ٖىض ٖاعم بٗض  ٖامغ للمسلٟحن ٞو

تها و٢ام خمُض ابً خكغ   ػلذ خ٨ٍغ
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لج ٖلحها ٖامغ وبٗض  ونلى ٞحها ًبػى ٌؿترصَا مً ٖىض ٖامغ  ٞحها ابً زا٢ب ٞو

اال  ث صخذ الىسلت لٗامغ واملسلٟي اؾترصَا نالر بً ٖامغ بالكُٟٗت بؿخت ٍع

ا وال٨ما٫ وا٢غ ٖامغ  ٞايذ الشمً  بؿخالممً ًضي نالر الخاًضي ٖامغ بالٞى

وال َلب وال خ٤ وال ؾبب والشخيء  صٖىاال  ومسلُٟهلٗامغ  ًب٣اواُٞا وال ٖاص 

ُت و٢ض خمُض ابً خكغ خًغ  ٖلى ال٨خبُت لهالر  واب٣ا مً الىظُه الكٖغ

عاًض ابً مؿٗض املضًجي   بظال٪وهللا زحر الكاَضًً قهض  لاءقهاص بدًغث

خامض  باءمالي مدمض ابً يبُب جاب٘ املضن و٦خب وقهض   بظال٪وقهض 

واخض  طال٪وخمُض نالر ابً عاًض ٟٚغ هللا له ولىالضًه وظمُ٘ املؿلمحن خغع 

ٖام ال٠ ومئخحن وؾب٘ وؾبٗحن ونلى هللا ٖلى  ؾٟغجهاع الجمٗت وؾذ مً 

لى اله وصخبه اظمٗحن .  مدمض ٖو

 املظ٧ىعة في عب٘ الخىى البدغي الكامي .والىسلت 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 باال٢غاع  باءالء٢غاع بإوي  باء

 بإهه  باءهه قهض  قهض

 ًٞت  ٞايذ ونلىا  ونلى

 باؾخالم  بؿخالم واملسلٟي  ومسلُٟه

 بدًغث  بدًغث واب٣ى  واب٣ا

 بامالي  باءمالي لاقهاص  لاءقهاص

   نٟغ ؾٟغ
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 ؤؾماء الىاعصًً في الىز٣ُت :

 نالر بً عاًض )٧اجب وقاَض(. .3

ٛان املسُلضي )مكتري الىسلت(.  .1  ٖامغ بً مَغ

 نالر بً مدمض الهُٗضي)ناخب املؼعٖت(  . .1

 خمُض بً خكغ )قاَض(. .4

 بً مؿٗض املضًجي )قاَض(.مدمض  .5

 عاًض بً مؿٗض املضًجي )قاَض(. .6

 قاَض(. ،مدمض بً يبُب )جاب٘ املضن  .7
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        واملت شيلها  أضل حجت هىع الىجُلت 

بُؼ وشغاء بىسل في بالص  مىغىغها  : ، (61)عكم الىجُلت 

 مؿُدُت بىاصي عابغ . 

سها    :  َـ1279 جاٍع

ا  :  املإلف مىخبت  مطضَع

 هظ الىجُلت : 

 الخمض هلل وخضٍ 

ُت  ُت ٌٗغب مًمىجها َظٍ حجت قٖغ مدغعة مٖغ

ٓهغ م٨ىىجها ٖىض لاخخُاط الحها ٌٗلم الىا غ الحها ٍْو

سها ل٣ض  خًغ( لضًىا )اهه ملا ٧ان ٖىضها ًىم ٧ان جاٍع

 ببًالغظل البالٜ الغقُض الٗا٢ل ٖىى وبحن ًضًىا 

 ببًبال٫ جاب٘ بجي الؿٟغ وخًغ لخًىعٍ َىضي 

ما ال٩ل مجهم  ٖىصة الٗىفي البالٜ الغقُض الٗا٢ل َو

ُت وا٢غ واٖتٝر بدا٫ الصخت  ضم املىاو٘ الكٖغ ٖو

ٖلى( )بال٫ باهه ٢ض بإ  ببًواقهضٖلى هٟؿه ٖىاى 

ٖىصة الٗىفي هسلخحن مً  ببًالغظل َىُضي 

بالص ال٣ىاص  مؿُدت٢ؿمتمً مٛاعؾت الظي في 

ت جابٗت ا الؿبُل الظي ٖلى ام مهمل ى الجاٍع ل٣ىاص َو

ى  ً جىالي   زىحن٢ؿمت م٣ؿىم لخاله َو مكى٥ َو

ُا٫ ٖمه وازىاهه في   الخُِهسل الجضبت ٚىُمت ٖو

الظي ًىالحهم في بًُ الخُِ ٖجها مكاح  الخىعي

ً ولي بُجهم  زالر ٚغؽ ومً ًمً زمـ ٚغؽ َو

ى بُٗا صخُدا جاما ظاػما الػما مً  هسلت مكى٦ت َو
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ال  والٛىا٣غ والغيا والٟ لٌُٟو٢خه وخُىه ٖلى ا

ت قامال ٖلى اع٧ان املبُ٘  ت وال مشىٍى ُٞه مشىٍى

والكغاء واؾخلم مىه الؿلٟت املظ٧ىعة زماهُت 

ا٫ قاملت  ..ٍع

والى٣ي ًٖ البا٤ً وان  ملُذالخي ًٖ  ًاعزه

واملشل  وال٣ضخهل ٖلُه ٚىاع ٞٗلُه الهجا 

الظي ٞحها  ولبالصمً ؤٖؼ ما ًمل٪  والؿىي 

ُا٫ ٖمه ومً  املكتري خضوصَا ٖىض حٛحر الؼمان مً خضع الجضبت ٚىُمت وازىاهه ٖو

ومً ًم  ٖبضلغخُمذ ببي.... ومً ٕٞغ ٢ؿمتها بالص عخمت الكام ال٣ىؽ الظي ُٞه مغقىص 

لى َظا و٢٘ لاقهاص  لظي البالصةخضوص  َظيٖبضاملُلىب  ببًلضب ومدمض  ٞحها املبُ٘ ٖو

 ببًمدمض   بظال٪وقهض صزُل هللا ال٣ُٟه  ببًخمُض  بظال٪٣ه قهض قهض هللا ٢بل زل

صزُل هللا ال٣ُٟه وهللا زحر  ببًعاٞض ال٣ُٟه و٦خب وقهض بامالء الجمُ٘ مدّٟى 

الكاَضًً ٖلى ناخبها اًٞل الهالة والؿالم خغع طل٪ ًىم وقهغ ظماص زاوي ؾىت 

3179.  

 جصخُذ لازؿاء إلامالئُت الىاعصة في الىجُلت :  

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 ازىحن زىحن مؿُدُت  مؿُدت

 الُٛٔ الٌُٟ الخُِ  الخُِ

 املُذ  ملُذ والٛجى والٛىا

 والؿىا والؿىي  وال٣ضا  وال٣ض

 ٖبضالغخُم  ٖبضلغخُم البالص  لبالص

 البالص  البالصة  ٍَظ َظي
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 الظي  لظي بظل٪  بظال٪

 : أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

 الباج٘(.)جاب٘ بجي الؿٟغ  ٫ٖىاى بً بال .3

 املكتري(.)َىضي بً ٖىصة الٗىفي  .1

 قاَض(.)خمُض بً صزُل هللا ال٣ُٟه  .1

 قاَض(.)مدمض بً عاٞض ال٣ُٟه  .4

 ٧اجب وقاَض(.)مدّٟى بً صزُل هللا ال٣ُٟه  .5
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         واملت  شيلها  أضل حجت هىع الىجُلت .

بُؼ وشغاء خىغين في  مىغىغها  :  ، (62)عكم الىجُلت 

 الخضًلت بىاصي حجغ 

سها    : ش  جاٍع  ٌ 1281جاٍع

ا  :  املإلف مىخبت  مطضَع

 هو الىز٣ُت :

ضٍ  الخمض هلل وخضٍ ونض١ ٖو

وؾالم ٖلى مً ال هبي  ونالث

بٗضٍ ا٢ى٫ واها ٖبضالغخمً ابً 

ٖلى  بٗت ٦ظ بئجي انُٗضيُٖاهلل 

بض انُٗضينالر  الىاخض  ٖو

وهي  لخض٣ًتال٣كاشخي خىيحن ٞ

 اقغ١ حٗٝغ خضوصَا ًدضَا مً 

ومً  انٗاًضةخىى طوي مدمض 

خ٣ت مدمض  اؾبُلخىى  ل٣بلت

 لبدغ ومً  ل٣اهىن  اقام قاٍ ومً 

ُه ٢ضع ماء وه سلخحن ٣ٖمت ٞو

مجهً في  واخضٍ الٗا٫ ٞالخىى

ق٣ُٗت هسلت ظابغ  لخىىوؾِ 

اقغ٢ُت ٞكٟغة  ٞال٣اهىن واخضة 
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مشل الظي في وؾِ الخىى جم البُ٘ بشمً مٗلىم   اقامما وعاَا شخي مً  اقامُت

ضجه مً  ا٫  3ٚحر مجهى٫ و٢ضٍع ٖو كٍغ ٍع الت لٟغاوؿت مُت ٖو ول٨ما٫  بلىٞا ٞايتٍع

ذ و  ري ملكتب٣ى٫ الباٌ٘ بٗذ وب٣ى٫  بضالىاخض  ملظ٧ىع  لبُ٘ ؾاعقٍغ مل٪ نالر ٖو

 ٖبضلغخمًطوي الخ٣ى١ في خ٣ى٢هم و٦ٟل   وجدٍغ٠ يمًخاوي ٣ٞحر وػبحر و  ولبُ٘

مً اٖؼ ما ًمل٪  لٛاًغ الخ٤ ًغيُه و  وعإالباَل ٌٗضًه  عإٖلى خماًت ما ط٦غ 

قهض هللا ٢بل زل٣ه خًغ وقهض ظابغ ابً زامغ ال٣اًضي  اقهىص  بدًغثًهجُه 

م ابً ظبحر ال٣كاشخو  ابً نٗب وحجغي ابً ُُٖت هللا وهللا زحر  هانغ  يٖبضال٨ٍغ

وهللا  3180في قهغ عمًان ؾىت  وظغ ٦خب مدمض ابً ظبران خغع طل٪  قهضًً

 اٖلم .      

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ  

 الهُٗضي  انُٗضي الهالة  ونالث

 بٗذ بٗت ٦ظا ٦ظ

 الهٗاًضة انٗاًضة الخض٣ًت  لخض٣ًت

 الؿبُل اؾبُل ال٣بلت  ل٣بلت

 الكام اقام الكغ١  اقغ١ 

 البدغ لبدغ ال٣اهىن  ل٣اهىن 

 الٗالي  الٗا٫ في الخىى  ٞالخىى

 الكام  اقام الكغ٢ُت  اقغ٢ُت

ا ًٞت  ٞايت اء  بلٞى  بالٞى

 وناع  وؾاع املكتري  كتري مل
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 املظ٧ىع  ظ٧ىع مل البُ٘  لبُ٘

 ويمان  ويمً والبُ٘  ولبُ٘

٠ ٠  وجدٍغ  عاعي  عإ وجهٍغ

 الكاَضًً  قهضًً والٛاًغ  ولٛاًغ

 بدًغة  بدًغث الكهىص  اقهىص

 ؤؾماء الىاعصًً في الىز٣ُت : 

 ٖبضالغخمً بً ُٖاهلل الهُٗضي )الباج٘(. .3

ضي  .1  املكتري(. ،ٖبضالىاخض ال٣كاشخي )الحًز

 نالر الهُٗضي )املكتري(. .1

 زامغ ال٣اًضي )قاَض(.ظابغ  بً  .4

م بً ظبحر ال٣كاشخي ) قاَض(. .5  ٖبضال٨ٍغ

 هانغ بً نٗب )قاَض(. .6

 حجغي بً ُُٖت هللا )قاَض(. .7

 قاَض و٧اجب (. ،مدمض بً ظبران )الهُٗضي  .8

 الخضوص : 

 : خىى طوي مدمض الهُٗضي .
 
 قغ٢ا

 ٢بلت : خىى الؿبُل .

 : ال٣اهىن .
 
 قاما
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       واملت    شيلها  أضل حجت هىع الىجُلت 

بُؼ وشغاء في الؼوٍغاء ببلضة  مىغىغها  :  ، (63)عكم الىجُلت 

 حجغ

سها    : ش  جاٍع  1281جاٍع

 هظ الىجُلت : 

ُت  ُت مدغعة مٖغ َظي حجت قٖغ

ىضر ٖلى  ٌٗٝغ مًمىجها ٍو

ا٢ى٫ واها  طال٪م٨ىىجها ومًمىن 

ُٖض ابً ٖىى هللا ابً ٖشمان 

بٗذ ٖلى نالر  ٦ظالهىضي باءوي 

ابً مدمض ظمُ٘ ما حؿخد٣ه امىا 

ل  بىتخًُت  َى ا صٍع مىسخى في ازَى

ابً مىسخى في بِخه الظي انله 

مكتراٍ صعوَل ابً مىسخى مً اخمض 

ابً بُي في الؼوٍغا بٗذ ٖلى نالر 

ظمُ٘ ما حؿخد٣ه امىا اها وازىاوي 

االة  بشمً مٗلىم ٚحر مجهى٫ ٢ضٍع ٍع

اء  ا٫ ٞايذ بالٞى  ا٫ول٨مزماهُت ٍع

مً ًض املكتري الى ًض الباٌ٘ ولم 

وال  صٖىءللباٌ٘ ُٞما بإ ال  ًب٣اء

َلب وال خ٤ وال ؾبب وال ًٞت وال 
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لى ازىاهه ٖلى ظمُ٘  طَب وال ًمحن باهلل ان وظب ولؼم وظهه ُٖض ٖلُه ٖو

التها٤ً الخامُت ظمُ٘ الخالث عاعي الخ٤ ًغيُه وعاعي الباَل ًسهمه 

ٗضًه  لاقهاص بدًغث  والؿاواملشل وال٣ضع ٌ٘ الهجاء ٚىاع ٖلى البا واهجاءَو

مدمض ابً  وقهض انُٗضيقهض هللا ٢بل زل٣ه وقهض م٣حي ابً ؾىض 

م ٚاهم ابً  م الىخُضي و٦خب وقهض ٖلى خًىع املظ٧ىعًٍ وا٢غاَع ٖبضال٨ٍغ

لي وهللا  ٖكغ والخمِـ مً مىلض جالي ؾىت  ًى الكاَضًً خغع  زُاع زمُل الىٍى

3180 . 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 وال٨ما٫ ول٨ما٫ بيذ بىت

 بدًغة  بدًغث وان ظاء  واهجاء

 ًىم  ًى الهُٗضي  انُٗضي

   زحر  زُاع

 ؤؾماء الىاعصًً في الىز٣ُت : 

 ُٖض بً ٖىى هللا بً ٖشمان الهىضي )و٦ُل ًٖ ؤمه(. .3

 نالر بً مدمض )املكتري(. .1

 )الباجٗت( .خًُت بيذ مىسخى  .1

ا في التر٦ت(. .4 ل بً مىسخى )ازَى َى  صٍع

 ؤخمض بً بُي )ناخب البِذ املبإ لهم(. .5

 م٣حي بً ؾىض الهُٗضي )قاَض(. .6

م الىخُضي )قاَض(. .7  مدمض بً ٖبضال٨ٍغ

لي )٧اجب وقاَض(. .8  ٚاهم بً زمُل الىٍى
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  واملت  شيلها                       أضلحجت     هىع الىجُلت 

 مىغىغها : ئفؿاص في ؾبُل طوي غىع   ، (64)عكم الىجُلت 

سها    :  1283ٌ   جاٍع

ا  :  مىخبت املإلف  مطضَع

 : الىجُلت هظ

  واخضٍ ٌ     الخمض هلل  3181ؾىت  

َظا ناصع نضع ٖلى ًض هاثب الكٕغ 

الكٍغ٠ الىاي٘ زُه واؾمه وزخمه 

خًغ لضًىا وبحن ًضًىا ًىم  ٧ا اهه ملا 

سه ًىم او٫ ًىم مً قهغ قٗبان  جاٍع

لضًىا وبحن ًضًىا الغظلحن  خًغو 

ما قامي ابً  البالٛحن الغقُضًً َو

ٖىى وخًغ لخًىعٍ ٖابض ابً 

ابى جخغوف جاب٘ نبذ  ُٖذ هللا

ما بدا٫ الصخت  ضم ولؿالمت َو ٖو

غعي وبٗض   خًغو ل٩ل ماو٘ قغعي ٞو

غاى الى٣ُت  الجمُ٘ ٢ض جالػمىا لٖا

ٖلى ما ًهضع بحن ًضي زاصم 

ٗت املدمضًت الىاي٘ زُه  الكَغ

واؾمه بٗض طل٪ اصعى قامي ٖلى 

مضُٖه ٖابض في ؾبُل طوي ٖىى 

ال٣ىاص اظضاصٍ الظي َى ؾبُل ٖلى 

خه  طوي ٖبضٍو ٖابض ابً ٖبضٍو وطٍع

وؿل بٗض وؿل الظي ٖلحهم ٌٗمغون 
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إ٧لىن طٕع وهسل مضث  خه الظي ال ًبإ ٍو كغ َم با٢حن َم وطٍع ب وال ًٟؿض  َو ً وال ًَى وال ًَغ

ؿض  ُٞه الظي ٖابض ٖمغ ُٞه وبٗض ٚغؽ ٞؿض ٣ًل٘ الٛغؽ الظي مىٗذ ٖلُه ٢بل ًٟؿض ٞو

ٗه ًٖ الؿبُل وعص ما اٞؿضٍ واظابه ٖابض بان خاشخى  و٢ى٫  ٞالؿبُل اهه مٟؿض والؼم ٖلُه ٞع

خه واٞؿض في خ٣ي ما  واصبغ ث ُٞه واي٘ ًضي ٖلى ما ٣ٖب والضي هلل مً الؿبُل الظي اها ٖٞغ

 واظاباقخهي وعصًذ قامي ٖلى البِىت ٖلى الؿبُل الظي مدغوم البُ٘ والكغا خ٨م ما ط٦غث 

ضوا ًٖ ٖابضة  ً ازخه ٖابضة بيذ ٖبُض ٖو قاَضًً ٌٗضون ًٖ ٖبض عبه ابً ٖبُض ابً ٖابض ٖو

ضوا ًٖ ٖبض عبه اهه ؾبُل  مدغوم البُ٘ والكغاء وان ٖبُض ميؿل ٖلحهم ... ٖلى ما ٢ا٫ قامي ٖو

ُذ هللابإ مىه هسلخحن  م ظمٗت ابً ؾلمان   ٖو مه َو ابى ٖابض عصَا باؾم الؿبُل وجدٍغ

وصواؽ ابً مباع٥ اعخامهم ٖضوا وقهضوا َما واصٖىا بٗض طل٪ خ٨مىا ٖلى صخت الؿبُل ٖلى 

ى ممىٕى ٖىه وال  ه وان الظي اٞؿض ُٞه ٖلُه الٛغم َو ًهلر له وال ملشله وان  ههجه وقَغ

ه ملٗىن مً ًٟؿض  الؿبُل ال ٌٛحر ًٖ ههجه ٖلى ما نٝغ ناخبه ملٗىن باٌٗه ملٗىن ؾاٍع

ُٞه ٞمً بضله بٗضما ؾمٗه ٞاهما ازمه ٖلى الظًً ًبضلىهه ان هللا ؾمُ٘ ٖلُم خًغ وقهض 

 بكِخان ابً خمُض وخًغ وقهض بظل٪ خمضان ابً خمُض الهىضي .

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ الصخُدتاليلمت  اليلمت الخؿأ

 ٧ان ٧ا وخضٍ واخضٍ

 ُُٖت هللا  هللا ُٖذ خًغوا خًغو 

 خًغوا  خًغو  والؿالمت  ولؿالمت

كغ كغي  َو  في الؿبُل  ٞالؿبُل َو

 واجضبغ  واصبغ و٢ى٫  و٢ى٫ 

 مً وؿل  ميؿل وظاب  واظاب

 :أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

 )املضعي في ؾبُل ؤظضاٍ(.قامي بً ٖىى ال٣اًضي  .3

 ٖابض بً ُُٖت هللا ؤبى جخغوف جاب٘ نبذ )مٟؿض في الؿبُل(. .1

 ُُٖت هللا ؤبى ٖابض ؤبى جخغوف )قاَض(. .1

 ظمٗت بً ؾلُمان ؤبى جخغوف )قاَض(. .4
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 صواؽ بً مباع٥ ؤبى جخغوف )قاَض( .5

 بكِخان بً خمُض )قاَض(. .6

 خمضان بً خمُض الهىضي )قاَض(. .7

٠ بغابٜ  .8  )٧اجب وقاَض(. هاثب الكٕغ الكٍغ
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  واملت شيلها                 أضلحجت          هىع الىجُلت 

هؼاع وزالف بين الشٍغف  مىغىغها  : ، (65) عكم الىجُلت

وأبُه بىاصي ؾػض الؿغوعي ومباعن بً شامي  ئبًغبض هللا 

 . عابغ 

سها    :  َـ3184 جاٍع

ا  :  مىخبت املإلف مطضَع

 :  الىز٣ُتهو 

 َـ 3184خغع طل٪ في قهغ ظماص آلازغ ؾىت 

 :  ٍالخمض هلل وخض

ؾٗض الؿغوعي  ببًؤ٢ى٫ وؤها الكٍغ٠ ٖبض هللا  

الضزان وؤها بدا٫ الصخت والؿالمت ٖلى ان ظاء 

ٍ قامي َلبه في ؤبى قامي و  ببًبُجي وبحن مباع٥ 

بٗحر و٦ضوص وصم ول٣ي ومكاظغة ٦شحرة وخًغ 

لب مجي بدًىعَم  ببًبُجهما خمُض  خماص َو

 ٞالجملوؤًاٍ َلبى مجي ما خهل مً َلبه 

وظمُ٘ ما خهل بُجي وبُجهم  ولل٣ي ول٨ضوص

واُُٖتهم ظمُ٘ ما خهل مما ط٦غث مً 

وظمُ٘ ما  وال٣ياؾ٣اٍ َلبت البٗحر  والضم 

االث و٢بلذ اخهل و  ظؼووي ًٖ طل٪ بؿخت ٍع

واُُٖذ وؾامدتهم ًٖ  وؾخلمخهاملظ٧ىع  الجؼ 
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 ال ُٞه مكىعٍ والم ظمُ٘ طل٪
 
تُٖاء جاما والؼمتهم وظهي وظه ماعور مً ظمُ٘  شىٍى

ؾبب وم٣ٗض الٗغب ٖىض  ي والُلب وال ٖاص ًب٣الي ال صٖىي وال َلب وخ٤ والإو الضٖ

 .  الٗغب وال ًمحن باهلل ؤن وظب بكهاصة مً خًغ باملجلـ قهض هللا ؾبداهه ٢بل زل٣ه

خماص الٗهالوي  ببًبيُت املجبىبي وقهض خمُض  ببً وانلوخًغ وقهض بظل٪ : وقهض 

٪ الٛاهمي  ٪ وقهض خمُض  الكُش /ادي  ببًوقهض اخمض بً بٍغ  اخمض الٟاعسخي . ببًمبحًر

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 وال٨ضوص  ول٨ضوص في الجمل  ٞالجمل

 والل٣ي  وال٣ي واؾخلمخه  وؾخلمخه

 والل٣ي  ولل٣ي الجؼاء  الجؼ

 : أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

 . 3 املضعي() الكٍغ٠ ٖبض هللا بً ؾٗض الؿغوعي الضزان .3

 . مضعى ٖلُه() قامي بً مباع٥ .1

   مضعى ٖلُه( .) قامي بً مباع٥ والض قامي بً ٖىى .1

 .  قاَض() خمُض بً خماص الٗهالوي .4

 .  قاَض() وانل بً بيُه املجبىبي .5

٪ الٛاهمي ؤ .6 ٪ الكُش /ر ؤ بًاخمض بً بٍغ  .  قاَض() بً خمضي مبحًر

 .  قاَض() خمض الٟاعسخيؤخمُض بً  .7

                                                           
3

٠ مً ٢ام ان الىا٢ٗت التي هدً ب  ىا الكٍغ ٠ َو ض والكٍغ ُْ سُت التي ٧اهذ جخم بحن ٢بُلت ُػب  هضصَا لها نلت بالى٢اج٘ والخىاصر الخاٍع

٠ الى ال٣ًاء والهلخت و٢بى٫  ض التي ٧اهذ في مكاخىاث ونغاٖاث مؿخمغة مٗه ، وبالىٓغ الى لجىء الكٍغ ُْ باالصٖاء ٖلى ٢بُلت ُػب 

ض ب٣ُمت  ُْ االث ًض٫ 6الجؼاء ٖلى ُػب  ض .  -3ٖلى ماًلي :  ٍع ُْ ٠ ، ومً ٢ام بالٟٗل َم ُػب  خضاء والًغع و٢٘ ٖلى الكٍغ لى ؤن  -1ان لٖا

٠ ٧اهذ لضًه ال٣ضعة  م ما ٧ان بدىػجه مً الٗضص والٗخاص  –الكٍغ ض ٖلى ٞٗل طل٪.  –ٖلى الٚغ ُْ ل٣ام بىٟؿه باؾترصاص خ٣ه او اظباع ُػب 

ض التي ٧اهذ جخ٣اَ٘ م٘ ؾلُت َظا الٗمل ًض٫ صاللت ٢اَٗت ٖلى الٗضاء املؿ -1 ُْ ض ، و٦ظل٪ ٢ىة وؾلُت ُػب  ُْ ٠ وُػب  خد٨م بحن الكٍغ

 . ٠  الكٍغ
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 غير واضخت   واملت شيلها  ضىعة   : حجت هىع الىجُلت 

 بُؼ وشغاء بىاصي عابغمىغىغها :  ، (66) عكم الىجُلت

سها    :  َـ1286 جاٍع

ا  :  . املإلف مىخبت مطضَع

 : هظ الىجُلت

الىاي٘  نلخغع طل٪ و٦خب وقهض بامال و  

٠  اؾمهو  زُه وزخمه هاثب الكٕغ الكٍغ

 .  -الخخم  – وهللا ٖلى ما ه٣ى٫ و٦ُل

ه ٖلى ٫3186 ؾىت ؤو    َـ مً الهجٍغ الىبٍى

  ولؿالم لهضةناخبها 

 واخضٍ الخمض هلل 

ُه  ُه  مدغع َظٍ حجت قٖغ ٖلى ًض  نضعةمٖغ

٠ الىاي٘ زُه واؾمه  هاثب الكٕغ الكٍغ

ىضها  اْغ لىاوزخمه ٌٗلم  الحها اهه ملا ٧ان ٖو

سها  املدغم  ٖاقىع ٫ ًىم مً قهغ ؤو ًىم جاٍع

الغظل البالٜ  صزى٫ خًغ  لضًىا وبحن ًضًىا

ا وانل  ا و ٖٞغ خامض الهىضي  ببًالغقُض قٖغ

ضم ل٩ل ماو٘ قغعي  ولؿالمه لصخهبدا٫  ٖو

غعي وخًغ لخًىعٍ  ٪  الكُش /ٞو  ببًمبحًر

خامض  ببًوبٗض خًىع الجمُ٘ ا٢غ واٖتٝر وانل  ولؿالمه لصخهمجهم بدا٫  ل٩لو  خمض

ُا واطن ملً ًً٘ ٖلُه الكهاصٍ ٖلى اهه ٢ض بإ ٖلى الغظل البالٜ  ٖلى هٟؿه ٢غاعا قٖغ
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٪  / لكُشالغقُض  بىاصي عابٜ الظي  ٧اًًالظي  خمضي عب٘ الض٧ان ص٧اهه ببًمبحًر

خض البيُان مً  لظي لؿى١ ل٨بحرمً  ُماويلٗلى اله٠ ٌالظي  ل٨بحر الكامي  ٞالؿى١ 

ص٧ان  الٗكافالظي بحن اعبٗه خضوص ًدضٍ ٢بله.... وقغ١  لض٧انقغ١ ٢ض بإ وانل عب٘ 

دضٍ ٚغب ص٧ان ُٖا٫  ببًبيُه  خامض  ببًٖٝى وقام الكإع ٢ض بإ وانل  ؤبى ظابغ ٍو

٪ ملدضصعب٘ الض٧ان  خمضي بشمً مٗلىم  ببًٍ املكهىع املظ٧ىع ٖلى الكاعي مىه مبحًر

ا٫ مٗضوصٍ مى٣ىص مً ًض  ماًت الكغ٢ضٍع ٖىض ٣ٖض البُ٘ و  هُض وانل ل الكُش /ٍع  م٣بْى

اا٢غ وانل  قامله واطن له بىي٘ الُض  بغءةطمت املكتري  وابغ  لخمامو  ءبالؿلم بالٞى

الكٕغ والٟٕغ واخ٩امه والؼامه وقغوَه بُٗا صخُدا هاٞؼا ٢الُا ؾاعخا  صعا٥له  واصع٥

توال  ةباعخا ال ُٞه مكىع  ي إو و٢بٌ وويىح خ واخخُاٍػب٣بى٫ واًجاب وجهٝغ  مشىٍى

واملىاٞ٘ صزل في طل٪  للىا٤ًوظضعاهه وظمُ٘ بيُاهه وظمُ٘  وؾُانومضع اعيه  حجغ 

٪ واملل٪  صراملبُ٘  ُٞه ٠ُ٦ ٌكاء ًخدٝغ هلل الىاخض ال٣هاع طل٪ مل٪ مً امال٥ مبحًر

وال َلب وال خ٤ وال ؾبب وال ًٞه وال طَب وال ًمحن  صٖىاللباٌ٘ ُٞما بإ ال  ًب٣اوال ٖاص 

٪ ٖغيه ٖغى ماعور  الخي ًٖ املُذ  ًاعزهباهلل ان وظب والؼم وانل للكُش مبحًر

والىبل وزبشت والهبل  والخالثي إو والى٣ي ًٖ البا٤ً ٖلى خماًت طل٪ مً ظمُ٘ الضٖ

٪ ٖلى ٌٛٗضًه وال وعإ الباَلًغيُه  عإ الخ٤البى١  ةاٚاًغ الىٟـ ومً  اًغ ٖلى مبحًر

قهض هللا  لاقهاصمً اٖؼ ما ًمل٪ ٖلى طل٪ خهل  والؿىي وانل الهجا وال٣ضا واملشل 

٪ الٛاهمي و ؾبداهه ٢بل زل٣ه وخًغ  بظل٪  قهضقهض مً زل٣ه خًغ اخمض بً بٍغ

٪ ببًخًغ ٖلي   وقهض بظل٪  وهللا زحر الكاَضًً .      الٛاهمي بٍغ

 جصخُذ لازؿاء إلامالئُت الىاعصة في الىجُلت : 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 وخضٍ واخضٍ الهالة والؿالم لهضة ولؿالم 

 نضعث  نضعة مدغعة  مدغع 
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 و٧ل ل٩لو  خمضي خمض

 ال٨بحر  ل٨بحر في الؿى١  ٞالؿى١ 

 الؿى١ ال٨بحر  لؿى١ ل٨بحر الُماوي  ُماويل

 الض٧ان لض٧ان الظي  لظي

 والكغاء  والكغ مدضصة  مدضصٍ

 والخمام  ولخمام ماثت  ماًت

 صع٥  صعا٥ بغاءة  غءةب

 انبذ  صر اللىاخ٤  للىا٤ً

 ًب٣ى ًب٣ا صٖىي  صٖىا

 ٚاًغاث  ةاٚاًغ  والضزالث والخالث

 عاعي الباَل وعإ الباَل عاعي الخ٤  عإ الخ٤

   الؿىا  والؿىي 

 : أؾماء الىاعصًً في الىجُلت  

 . الباج٘() وانل بً خامض الهىضي .3

٪ بً خمضيالكُش /  .1  .  املكتري( ) مبحًر

٪ الٛاهميؤ .1  . قاَض() خمض بً بٍغ

 .  قاَض()الٛاهمي  بٍغ٪ٖلي بً  .4
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 الخضوص : 

 
 
 الٗكاف وص٧ان بيُت بً ظابغ (.) :وقغ١  ٢بلت

(. ؤبى ص٧ان ُٖا٫ )ٚغب:   ٖٝى

(.) :قام   الكإع
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  واملت  شيلها                       أضلحجت     هىع الىجُلت 

 مىغىغها : مػامغ  في بالص صواؽ اللاًضي . ، (67)عكم الىجُلت 

سها    :  ٌ 1287   جاٍع

ا  :  مىخبت املإلف  مطضَع

 هظ الىجُلت :  

ُت مدغعة  الخمض هلل وخضٍ َظٍ حجت قٖغ

ُت ٌٗلم الىاْغ الحها اهه ملا ٧ان ٖىضها  مٖغ

سها ل٣ض خًغ لضًىا وبحن ًضًىا  ًىم جاٍع

الغظل الٗا٢ل ال٩امل البالٜ الغقُض مدمض 

ما  ابً ٖاج٤ ابً ُُٖان وازٍى ٖخ٤ُ َو

باجهم  وا٢غو بدا٫ الصخت والؿالمت والٗاُٞت 

٢ل البالٜ ٢ض ٖامغوا الغظل ال٩امل الٗا

الغقُض صواؽ ابً زامغ ال٣اًضي ٖكغة اطٕع 

مجها طعاٖحن في باًَ الض٧ان خ٣ه وزماهُت 

زاعط في ٢اُٞه مً خضع في ال٣اٖت مً مالهم 

الظي صازل ٖلحهم باملكتري مً ال٣اًضي 

ؤعيُت خ٣تهم واملٗامغ بالخ٨غ بالخىلُت 

م عايحن  الحن ٧ل ػمان ٌؿخلمىجها مىه َو ٍع

ا واطهىا له بىي٘ الُض ٖلحها باجهم مٗامغي ٞحه

لى  بالبيُان والؼم مدمض وظهه ٖلُه ٖو

ٖىه ًغيُه  عإ الخ٤ازىاهه مً ط٦غ واهثى 

  ًاعزهٖىه ٌٗضًه وظها ماعوزا  وعإ الباَل

لى َظا و٢٘ لاقهاص قهض هللا ٢بل زل٣ه وخًغ وقهض  الخي ًٖ املُذ والى٣ي ًٖ البا٤ً ٖو

ب البيُان وخًغ وقهض بظل٪ خامض ابً ابغاَُم الخاػمي وخًغ وقه ض بظل٪ خمىص ابً صٍع
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ثي و٦خب وقهض بظل٪ مدّٟى ابً ال٣ُٟه صزُل هللا وهللا زحر  خمُض ابً خمُض ال٨ٍغ

 الكاَضًً.

 ٌ .   3187ؾىت   والؿبذخغع طل٪ في مىلض ازغ ًىم 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 عاعي الخ٤  الخ٤ عإ وؤ٢غوا  وا٢غو 

 ًغزه  ًاعزه وعاعي الباَل  الباَل وعإ

   والؿبذ والؿبذ

 :أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

  مدمض بً ٖاج٤ بً ُُٖان الٗىفي )املٗامغي بالخ٨غ(.  .3

  ٖخ٤ُ بً ٖاج٤ بً ُُٖان الٗىفي )املٗامغي بالخ٨غ(.  .1

 . ( ناخب الض٧ان ولاعى) صواؽ بً زامغ ال٣اًضي .1

 )قاَض(.خامض بً ببغاَُم الخاػمي  .4

ب البيُان اللهُبي  .5  )قاَض (.خمىص بً صٍع

ثي الٗىفي )قاَض(. .6  خمُض بً خمُض ال٨ٍغ

 مدّٟى بً ال٣ُٟه صزُل هللا )٧اجب وقاَض(. .7
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            واملت شيلها أضل حجت هىع الىجُلت 

ضكبائل بػؼ خلف بين  مىغىغها  : ، (68)عكم الىجُلت ُْ َب  ػ 

ضشُش غلى ًض  ُْ َب  صزُل هللا بً غؿم . / ػ 

سها    :  َـ3187 جاٍع

ا  :  املإلف مىخبت  مطضَع

 :  هظ الىجُلت

ٖلى ًض  خًغو الخمض هلل وخضٍ ل٣ض 

صزُل هللا بً ٖؿم عظا٫  / اقُش

م مباع٥  قامي وظابغ  ببًال٣ىاص َو

والهىىص  انُٗضيزامغ ومُُٗي  ببً

طوي مدمض ٖلي جب٘ ال٣اًضي وخًغ 

 اَُاع ٖاٌل  ببًلخًىعَم ٖمغي 

ؼ  بض الٍٗؼ الي  / اقُشٖو  البضيٖو

بضالغخمً   انُٗضيُٖا هللا  ببًٖو

بضهللا بً خماص  ومدمض  انُٗضيٖو

ظبران ل٨ٟا٫ مً اعب٘ املظ٧ىعًٍ  ببً

ؾىه  ل٣ٗضٍخغع طل٪ في قهغ 

ٖلى  اقُش٢ا٫  و٦ظوهللا اٖلم . 3187

                                     . ىص طوي ب٨غ وجبٗهم و٦ٟلالهى

 ((الخخم))
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 جصخُذ لازؿاء إلامالئُت الىاعصة في الىجُلت : 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 الهُٗضي انُٗضي خًغوا  خًغو 

 الُُاع  اَُاع الكُش  اقُش

 ال٣ٗضة  ل٣ٗضٍ اللبضي  البضي

   و٦ظا و٦ظ

 : أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

 . 3 بً ٖؿماصزُل هللا  الكُش / .3

 .  ال٣اًضي()بً قامي امباع٥  .1

 ال٣اًضي(.  )ظابغ بً زامغ  .1

 مُُٗي الهُٗضي . .4

 . 1ٖلي  الهىىص طوي مدمض .5

 . ٖمغي بً ٖاٌل الُُاع   .6

ؼ  .7  . الكُشٖبض الٍٗؼ

 . ٖالي اللبضي .8

 . ُٖا هللا الهُٗضي بًٖبض الغخمً  .9

 خماص الهُٗضي .  بًٖبض هللا  .30

 .  ظبران بًمدمض  .33

 . 1الهىىص طوي ب٨غ    .31

                                                           
3
ذ . ٢باثل قمل قُش  ى الكُش صزُل هللا بً ٖؿم الخٍى ض َو ُْ  ُػب 
1

ض مً خغب  مٗغوٞت ٢بُلت   ُْ ش ولهم عابٜ ببلضة ال٣ٍٗغ حؿ٨ًمً ُػب  م خلٟاء ل٣بُلت  ال٣ضم مىظ املدلُت الىزاث٤ في وط٦غ جاٍع َو

 ال٣اًضي ؤَل عابٜ  .
1
ؿ٨ىىن الُىم زلُو .  ض مً خغب َو ُْ  مً ُػب 
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    واملت شيلها  أضل حجت هىع الىجُلت 

 بًشامي  الشُش /وضُت  مىغىغها : ، (69)عكم الىجُلت 

 . غىع

سها    :  1289 جاٍع
ً
با  َـ جلٍغ

ا  :  املإلف مىخبت  مطضَع

 :  هظ الىجُلت

 الخمض هلل وخضٍ 

ٖلمذ ان  ويإبٖىى  ببًا٢ى٫ واها قامي 

 لالوؿان واهلِـغة با٢ُه زالضهُا ٞاهُه وآلا 

ه  لا  ما ؾعى وان ؾُٗه ؾٝى ًغي زم ًجٍؼ

عب٪ املىخهى خؿىه اعب٘  بلىفى وان ولا  الجؼء

ل بً ٦ًٟ  طباًذ ً عػ ٖكغ ٦ُل َع ٖكٍغ

 طعإ خملحن خُب زٍى ٢غف بغػِٖل

ل املٛؿل  ٢غقحن بً و٢هىٍ ٢غقحن ٧ل َع

ا٫ ختى عب٘  ا٫ خٟاع ال٣بر له هو ٍع له ٍع

لحن ؾمً والٗبض زحر هللا بٗض  ٦ُل صزً َع

ا٫   ظؼءُٖجي مٗخى١ ؾاعح وله اعبٗه ٍع

 ببًبالص  غؾىن ٌٖٛخ٣ه وؾُٗض وبال٫ 

زبذ الىسل ما ًدخاط  واطَُٗمه ػعاٖخه 

ؾ٣ُه ٞهم بٗض ُٖجي مٗخى٢حن و٧ل واخض له 

ٖخ٣هم والباقي بٗض لاعب٘  ظؼءلخحن هس
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ازظ به ٖبض ٚحٍر  بطاالىسالث مً الىهُٟه ؾبُل ٖجي الٗبضان م٘ خمُض  ظابه ًبإ ٍو

 ٪ سضم بٍغ ؾىه ومً بٗض طل٪ مٗخى١ والعجىػ لها ام مباع٥  زمـ َٗكغ مباع٥  ببًٍو

ا٫ بكهاصة هللا ٢بل زل٣ه وقهض بظل٪ قلىٍ   عوٍطخي وخًغ  ببًٖبض هللا  ببًٖكٍغ ٍع

مؿلم الٗىفي و٦خب وقهض بظل٪  ببًمؿٗىص وقهض بظل٪ ؾالم  ببًوقهض بظل٪ ؾٗىص 

لى  مدمض  ؾُضها  ٖلى  هللا  ونلى  الكهاصًً  ُُٖه وهللا زحر  ببًمؿاٖض   اله  ٖو

 . 3 والى٦ُل مباع٥ ولضي وؾلم  وصخبه

 جصخُذ لازؿاء إلامالئُت الىاعصة في الىجُلت : 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ الصخُدتاليلمت  اليلمت الخؿأ

 وان لِـ  واهلِـ زمؿت ٖكغ  زمـ َٗكغ 

 ظؼاء  ظؼء الجؼاء  الجؼء

    بطاو  واط

 : أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

 (.ال٣اًضي ) املىصخي  قامي بً ٖىى .3

٪ بً مباع٥ .1  (.مً املىنحن لهم)  ال٣اًضي بٍغ

                                                           
3

م ال٣اًضي )عخمت هللا ٖلُه( ٧ان مً ال٨غماء و٢ض صون ونُت له جىٟظ بٗض مىجه ، وان   ان الكُش قامي بً ٖىى بً ٖبضال٨ٍغ

٨غم مً ماله صون ان الىنُت ٖاصة ج٨خب او حٗلم قٟىٍا الخض املىزى٢حن لُىٟظ ما ظاء في مًم م ٖاصة حهب ٍو ىن الىنُت ، وال٨ٍغ

اجه ٨ًخب ونِخه او ٌٗهض بدىُٟظ مًمىجها الى  ٨ًخب في خُاجه الهه َى مً ٣ًىم بالهبت او املىدت ، ول٨ً في خا٫ ُٚاب املىصخي ٖىض ٞو

ىا الكُش في َظٍ الىز٣ُت ٖهض بدىُٟظَا الى ولضٍ مباع٥ ، اما ُٞم ب مىه ومدل ز٣ت َو ا ًخٗل٤ بمًمىن الىنُت ٣ٞض خضص شخو ٢ٍغ

ل،   ٦ُل ٖكغ عػ  ، طباًذ تاعبٗٞحها ال٨مُت ٣ٞض ظاء ٞحها : ) ً ٦ًٟ،  بً َع  ِٖل عػ  ،   ٢غف زٍى خُب خملحن،  طعإ ٖكٍغ

ل ٧ل  ٢غقحن و٢هىٍ بً ،   ٢غقحن ا٫ له املٛؿل،   َع ا٫ هو له ال٣بر خٟاع ، ٍع لحن،  صزً ٦ُل عب٘ ختى،   ٍع  والٗبض ،  ؾمً َع

ا٫ اعبٗه وله ؾاعح مٗخى١  ُٖجي بٗض هللا زحر  ًدخاط ما الىسل زبذ واط ػعاٖخه َُٗمه بً بالص ٌٛغؾىن  وبال٫ وؾُٗض،  ٖخ٣ه ءاظؼ  ٍع

 الٗبضان ،  ٖجي ؾبُل الىهُٟه مً الىسالث لاعب٘ بٗض والباقي،  ٖخ٣هم ءاظؼ  هسلخحن له واخض و٧ل ، مٗخى٢حن ُٖجي بٗض ٞهم ؾ٣ُه

ازظ ًبإ ظابه اطا خمُض م٘ سضم  ٚحٍر ٖبض به ٍو ٪ ٍو ،   مٗخى١  طل٪ بٗض ومً ، ؾىه ٖكغ تزمؿ)ال٣اًضي(  مباع٥ ببً بٍغ

ا٫ ٖكٍغ مباع٥ مؤ لها والعجىػ  ض ، واقهض ٖلى ٍع  بٗلم املىاٍع
 
 ٖاملا

 
 ج٣ُا

 
ما (. َظٍ الىز٣ُت جض٫ ٖلى ان الكُش ٧ان مِؿىع الخا٫ ٦ٍغ

 ونِخه ال٨باع والىظهاء لًمان جىُٟظَا.
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 (.مً املىنحن لهم)م مباع٥ ؤالعجىػ  .1

  عوٍطخي الجخضلي )قاَض(. بًقلٍى بً ٖبض هللا  .4

 .الجضٖاوي )قاَض( ؾٗىص بً مؿٗىص .5

 ( . قاَض)ؾالم بً مؿلم الٗىفي  .6

 .  )٧اجب وقاَض( تمؿاٖض بً ُُٖ .7
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     واملت شيلها أضل حجت هىع الىجُلت 

وشىب زالف في حضًت  مىغىغها  : ، (71) عكم الىجُلت

 الىىعٍ  كغب الجخفه .اللاًضي بشػُب 

سها    :   َـ3191 جاٍع

ا  :  املإلف مىخبت  مطضَع

 :  هو الىز٣ُت

 َـ الخمض هلل وخضٍ 3191

 ببًالدجه ا٢ى٫ واها مدمض و ط 35خغع ًىم 

قامي  ببً امباع٥ونلىوي  نإبالٛاهمي  بغاَُم

بُ٘  غاى  ى وج٩اٞلالخ٤ الٗىفي  ببًوظٍغ لٖا

الىُه في  الى٣ُه ٖلى ما اؾم في وظض

بُ٘  ...ِقٗبان..... في قُٗب الىىعٍ اصعى ظٍغ

ويٗها في ًضًه  يالطوي ظابغ  مكتراٖىضي في 

ما  بإنقامي  ببً امباع٥وقهىص خُه واظابه 

ا في ًضي و٢ى٫  ٖىض لا ظضًت واؾخلمذ زبَر

ًٖ  وؾئلىاٍ ما ًجز٫ ٞحها لا ناخب هاًغ 

 اؾخالمو٢ا٫  توا٢غ الجضً ل٣اًضي 3ظضًت

                                                           
3

 ًٖ ظض ،  ؤي، التي وعص ٞحها بُان الخضوص ٖلى َغح الجضان ال٣ضًمت  ٦3391ما وعص في الىز٣ُت املاعزت ٖام  
 
الخضوص املخىاعزت ؤبا

 
 
ض ، ٩ٞلمت الجضًت َىا حٗجي انالت َظا ال٣بُلت ؤبا ُْ ا مً ٢بل مكاًش خغب ووظهاء ٢بُلت ُػب   جل٪ لاعى والخضوص التي جم عؾمها وا٢غاَع

ضًت ، ًٖ ظض ، وا ُْ  ًٖ ظض ، ٞهظا لاصٖاء ظاء في مل٨ُت اعى ٖملُا الَلها مً ٢بُلت ال٣اًضي الُؼب 
 
مخال٥ لاعى املخىاعزت ٞٗلُا ؤبا

ل  ؤيوالغص ٖلى املضعي ٖلى اجهم مً الجزلت ،   ًٖ املغعى واملاء ، ُٞازظ ٖلى الجًز
 
م في او٢اث ال٣دِ بدشا الظًً ٧اهىا ًإوون الى ٚحَر

 ٖلى ان 
 
 ال ًضعي بامخال٥ امل٩ان مهما َا٫ اقٛاله لها .ا٢غاعا
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بُ٘ ٖلى خ٨م صٖىاٍ لكاَضًً ٖلى  وعصًخهالخبر نغ١ وصع١ ٖلُه  ُٖا٫ ظابغ  مكتراظٍغ

دضون وال ظاب وعصًخه لُمحن باهلل ٖلى جدضًض مكتراٍ و٦  غ وباٌٗهم مً ال٣ىاص ٌٗضون ٍو

لظوي ظابغ في  مكتر   ازخبرجهقامي ًمحن باهلل ٖلى اوي ما  ببً امباع٥ًٖ الُمحن وعصًىا 

لبُجي  ُٞخدخهه في ظضًتي و٢ا٫ ُٞ٪ زالٞ لبذ مىه  لجًز ل ول٣ُجي ٦ؿالن َو وظاب الجًز

ُاويمهله  ل و٢ا٫ ٖمي ٖاطعوي واٞٙغ ٖىه  ٖو لى ٦مى٫ املهله و٢خه اها ٖلى الجًز  لجزالهٖو

ل وبٗض  ْمانظىصٍ  ببًمهُلب واخمض  ؤبىٖلى ًضًً خمض  بُ٘  هعخخ٢ى٫ الجًز لٗمه ظٍغ

ل٪ ولا َاجهو٢لخله  ل ٖلى ًض مٌُٗ  خ٨مخه هٍؼ ُا و٢ا٫ ماوي ظاًب هٍؼ  ببًٖلُ٪ ٖو

صًً زبر في ظضًخه ٖلى اهه ما  امباع٥خ٨مذ ٖلى  طال٪زل٠ُ واخمض الجضًبي ومً بٗض 

بُ٘ وال زلٟه ٖىض  ٖىضي وال امباع٥و٢ا٫  امكتر ًسبر لظوي ظابغ   امباع٥ٖاص ًب٣ى لجٍغ

مان٦ٟالهم ا في ؾض ظىصٍ  ببًٖىى هللا الٗىفي واخمض  ببًٖبض هللا  الجابهو  الضٖىٍ ْو

بُ٘ في ظضًت  ٦مى٫ بٗض  هابغاَُم وخ٨مخ ببًالٛاهمي وخمُض  الٗمغ وسجلخه ٖلى ظٍغ

بحن اعبٗت خضوص ًدضَا مً الكام الخٍغ ومً خضع قُٗب الىىعٍ ومً الُمً  ال٣اًضي الي

ابغاَُم .  ببًال٣اضخي مدمض  ءامالب٩ى ومً الكغ١ ناخب الجضًت و٦خب ٖلى  ؤبىمؿُل 

 َـ .3191الدجه   35ٖىى هللا في ًىم  ببًٖىى هللا .  و٦خب نض٤ً  ببًنض٤ً 

 جصخُذ لازؿاء إلامالئُت الىاعصة في الىجُلت : 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 اٞلىا٩وج ىوج٩اٞل مباع٥ امباع٥

 وؾإلىاٍ وؾئلىاٍ ٖىضي  ٖىض

 اؾخلم  اؾخالم ال٣اًضي ل٣اًضي

 زبرث ل٪ ازخبرجه مكتري  مكترا
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 ويمان مانْو ٞخدذ له  ُٞخدخه

 عخذ هعخخ الجزالت لجزاله

 طل٪ طال٪ خ٨مذ خ٨مخه

 الضٖىي  الضٖىٍ وؤظابه والجابه

ل لجًزل ج٩اٞلىا ىوج٩اٞل  للجًز

 :أؾماء الىاعصًً في الىجُلت  

 . ٢اضخي() بغاَُم الٛاهميبمدمض  .3

 .  ناخب الجضًت() مباع٥ بً قامي .1

بُ٘ بً الخ٤ الٗىفي .1  .  (في مكتري طوي ظابغ ضعيم) ظٍغ

 .  قاَض() مٌُٗ بً زل٠ُ .4

 (.قاَض)خمض الجضًبي ؤ .5

 . (قاَض)ٖبض هللا بً ٖىى هللا الٗىفي .6

 . (قاَض)الٛاهمي خمض بً ظىصٍ ؤ .7

 قاَض(.)مهُلب   ؤبىخمض  .8

 .  قاَض() بً ببغاَُم مدمض .9

 .  ٧اجب() نض٤ً بً ٖىى هللا .30

 الخضوص :

 الخغة(.)مً الكام : 

 قُٗب الىىعة(. ،ؤي ظهت الٛغب )ومً خضع : 

 ب٩ى(. ؤبى مؿُل  ،ؤي ظهت الجىىب )ومً الُمً :

 مباع٥ بً قامي(. ،ناخب الجضًت )ومً الكغ١ : 
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    واملت شيلها أضل حجت هىع الىجُلت 

 ئخضاث وكف مىغىغها  : ، (71)عكم الىجُلت 

سها    :  ٌ 1292 جاٍع

ا  :  مىخبت املإلف  مطضَع

 :هظ الىجُلت

 بؿم هللا الغخمً الغخُم 

 باويا٢ى٫ واها قامي بً ٖىى 

ٖلمذ ان الضهُا ٞاهُه ولازٍغ 

با٢ُه واها بدا٫ الصخت والؿالمه 

ُت واها اقهض  ضم املىاو٘ الكٖغ ٖو

لا هللا واقهض ان مدمض  الهان ال 

عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم 

باوي ٖلمذ ان الضهُا ٞاهُه 

ولازٍغ با٢ُه وان لِـ لالوؿان 

ؾعى وان ؾُٗه ؾٝى ًغي  مالا 

عب٪  بلىفى وان وزم ًجؼاٍ الجؼاء لا 

ٖىى  هٍؤبى املىخهى الشلض مً ما٫ 

خاٍع مً ظمُ٘  ل٣متؾبُل في 

حن و وبحنماله زافي  ؼ َو  ما ٍٖؼ

ب٣ى مً بٗض الشلض الؿبُل ؾبله 

 وخبؿخه ٢ٟخهؤو  ٖىىٍه ؤبى 



 الحجاز في المصادر والوثائق التاريخية ما قبل اإلدالم إلى وقتنا الحاضر   ُزَبْيد

 

  

 348 
 

بٗض ظُل ولاهثى مً الصي الظ٧ىع ًٖ لاهار ظُال ؤو الص ؤو زم ؤوالصي وجهض٢ذ به ٖلى 

لىاعثها ههِب والى٠٢ مً ٚغؽ ُٞه  ماجذ ما بطاجا٧ل الظي مالها ػوط ماصام هي خُه و 

ُا٫ ُٖاله َ ما٧لمً اَل الى٢ُٟه ماله في ههُٟه الضلى لا  ُاله ٖو اه٣غيىا   بطاو ى ٖو

ً خُض اجهم  والُٗاط باهلل ًغظ٘ ٖلى الى٢ُٟه و٢ٟا مالهم ُٞه ٚحر ما٧ل ما ًبإ وال ًَغ

غصون ٞحها و٢ٟا هلل هاٞظا ٢الُا ال ًغصٍ ال ُٚٔ وال عضخى وال ٣ٞغ وال  ًا٧لىن مً الى٢ُٟه ٍو

الُٗاط باهلل ٖلى طوي لاعخام  اه٣غيىا بطاوالُٗاط باهلل ٖلى الٗهبه و ٣غيىا ها بطاٚجى و 

ٟحن قهض هللا ٢بل زل٣ه وقهض بظل٪  بطاو  بكحر بً الؿُض اه٣غيىا ٖلى الخغمحن الكٍغ

ٖبض الىاخض وقهض بظل٪ قلٍى بً ٖبض هللا بً ٖبض املٗحن و٦خب وقهض بظل٪  الؿُض

مؿاٖض بً ُُٖه وهللا زحر الكاَضًً ٞمً بضله بٗض ما ؾمٗه ٞاهما ازمه ٖلى الظًً 

ش ًب وازىحن وحؿٗحن ه٣له  وماًخحنالدجه ؾىت ال٠  عاب٘ضلىهه ان هللا ؾمُ٘ ٖلُم جاٍع

هللا   ؾلُمان بً خمض الغمُذ ونلى هللا ٖلى ؾُضها وهبِىا مدمض واله  بلىحر ٣بدغوٞه الٟ

 ٢اضخي عابٜ . َـ   3148عبُ٘ ؾىت  30وصخبه وؾلم خغعث 

الخمض هلل بُان ؾبُل قامي بً ٖىى في زالزت مىاي٘ ٢بل الى٠٢ ال٣ُٗه الظي في 

مضٍع وهسله ًدضَا مً ٢بله املؿبل ومً مُل٘ هلل الظي ٚغؾتهً ؾبُل  املىظحنامل٨ِؿغ 

الٗهالوي ومً قام الب٣ُله ومً ٚغب املؿبل ٞال٣ُٗه الشاهُه  الهغ  ؤبىالكمـ بالص 

ظلي ومً قغ١  ؤبىضَا مً ٢بله مكتري خامض مغاٙ مكتراٍ مً الٗهالوي ًد ؤبى

الي ومً قام  ُٖا٫ ٖبُض هللا ومً ٚغب املؿبل واملىي٘ الشالض الؿبُل  الدجضالتالجٞغ

دُه ٨َظا وظغ ٍالظي في ال٣غ  ُٞه ٌؿمي الى٢ُٟه بسِ ٧اجب الدجه ولم  ث في ْهغ ٍؼ

 .هللا ؾلُمان بً خمض الغمُذ ٢اضخي عابٜ  بلىال٣ٟحر  هٟؿه

 ئت : ؾالخا جصخُذ اليلماث

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

   الجخاصلت الدجضالت
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 : أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

 . ال٣اًضي )املىصخي بالى٠٢(  قامي بً ٖىى .3

 )قاَض(. الىاخض ٖبض الؿُض بً بكحر الؿُض .1

 .  الجخضلي )قاَض(  قلٍى بً ٖبض هللا بً ٖبض املٗحن .1

 . )قاَض(  مؿاٖض بً ُُٖه  .4

 .  )٢اضخي عابٜ و٧اجب الىز٣ُت( ؾلُمان بً خمض الغمُذ .5

 الخضوص : 

املؿبل
 
ومً مُل٘ الكمـ بالص ؤبى الهغ  ،قامي بً ٖىى  بالص امل٨ِؿغ ًدضَا ٢بلت

دضَا مً الكام الب٣ُلت ومً الٛغب املؿبل ،الٗهالوي   قامي بً ٖىى . ٍو

مكتري خامض ؤبى ظلي 
 
الي  ،بالص ؤبى مغا١ : ًدضَا ٢بلت مً الكام  ،مً الكغ١ الجٞغ

 مً الٛغب املؿبل قامي بً ٖىى . ،الجخاصلت ُٖا٫ ٖبُض هللا 
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        واملت شيلها  أضل حجت هىع الىجُلت 

 صغىي في املػامغ مىغىغها  :  ، (72)عكم الىجُلت 

سها    :  ٌ 1297 جاٍع

ا  :  املإلف مىخبت  مطضَع

  : الىجُلت هظ

 ٖؼ قإهه الخمض هلل 

ؾبب حؿُحٍر واملىظب لغ٢مه 

ٍغ ؤ٢ى٫ واها ٖبُض هللا بً  وجدٍغ

ٖبضهللا بً ٖبُض املٛغبي بان ٢ض 

ونلجي مدمض بً ظبران هاًبا ًٖ 

 ً ٢هاع نالر بً مدمض ٖو

ت وخامض بً ؾىض في قٍغ  املٗامٍغ

ه الكُش خامض بً ؾىض ٖلى  قَغ

نالر الهُٗضي في مدضص ٖلى 

ت وج٩اٞلىا في ؾض وظحههم  املٗامٍغ

اي ذ صٖاوحهم و٢ض اصعى خامض ٞو

باملدضص الظي ٖلى نالر واظابه 

مدمض بان الضٖىا ٖلي ٞاوي وان 

٢ض خهل صماع ٞاملُغح املٗمىع 

ىص له بٗض  ووخضٍو اَل الؼبحري ٖو

مله مً الٟحهت  املٗماع الؿاب٤ ٖو
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الى خض املٗماع الؿاب٤ ٖلم ما َى ٖلي ٖمله واها قلخه وا٢ى٫ ٌٗبر لي بما َى 

ٛ ٗمل ٖلي مُتي َو ً زكغجه و٢ا٫ خامض ٖلي قٍغ ٌٗمل ٢ضامه َو ل٤ ٖىه ٖو

ت  الخالٞت الي ججي وعاٍ ٧لٟخه بالبِىت و٧لً الكهىص وخ٨مذ ٖلى املٗامٍغ

ت  زالٞذ ؾىت بِكُلىجها ًٖ الٗماث وبٗض الؿىت بِؿحر الٗمل ًٟتى املٗامٍغ

واَل املل٪ ٖلى زماع ... وظُه وخهل الغضخى بُجهم ٖلى ما ط٦غ والخ٨م قض في 

ٖلى بً ُُٖت  وقهاصثخمُض بً ٢ىإ الهُٗضي  بكهاصثؾض ا٦ٟالهم 

ؼ  قهاصثالُُاعي و  هانغ بً نٗب الهُٗضي وخًغ ٖلى طل٪ ٖبضالٍٗؼ

خماص وهللا زحر الكُش و  ٖلى َظا املغ٢ىم خهل الغضخى ولاقهاص وباهلل لٖا

 ٌ 3197الكاَضًً ظغي طل٪ وخغع ؾىت عظب ٖام 

 جصخُذ اليلماث الخاؾئت في الىكُلت : 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ 

 بكهاصة  بكهاصث  زالٝ  زالٞذ 

   وقهاصة  وقهاصث 

 :  الىجُلت في الىاعصًً أؾماء

3. .)  ٖبُض هللا بً ٖبضهللا بً ٖبُض املٛغبي )٢اضخي ٖٝغ

مدمض بً ظبران )الهُٗضي( بهٟت )هاثب ًٖ ٢هاع نالر بً مدمض  .1

ت وخامض بً ؾىض(. ً املٗامٍغ  ٖو

 خمُض بً ٢ىإ الهُٗضي )قاَض( . .1

 ٖلي بً ُُٖت الُُاعي )قاَض(. .4

 هانغ بً نٗب الهُٗضي )قاَض(. .5

ؼ  .6  الكُش )قاَض(.ٖبضالٍٗؼ
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   واملت شيلها أضل حجت هىع الىجُلت 

بُؼ وشغاء في بالص أم اللُل  مىغىغها  : ، (73) عكم الىجُلت

 بىاصي عابغ.

سها    :  َـ3198 جاٍع

ا  :  املإلف مىخبت  مطضَع

 :  هظ الىجُلت

 الخمض هلل وخضٍ 

ُه  ُه مدغعٍ مٖغ ٓهغ  مٓمىجها ٌٗغبَظٍ حجه قٖغ ٍو

سها  اههؤو و  ط٦ٍغم٨ىىجها ٖىض  اهه ملا ٧ان ٖىضها ًىم جاٍع

ه  وماًخحن ازماهُه احؿٗحنؾىه ال٠  مً الهجٍغ الىبٍى

ٖلى ناخبها الهالة والؿالم ًىم الجمٗه املباع٦ه ل٣ض 

 وخٓغ لخٓىعٍظىصٍ الٛاهمي  ببًلضًىا ُُٖه  خٓغ 

لحها  ببًؾالم  مؿلم املجبىبي ٖلى اجهما ًخد٣٣ان ٖو

ٍغ امل٨ىىهه امل ةٌكهضان ٖلى ان الخغ  هُىهه والجَى

َبذ ازحها ؤو مهلر  ببًمباع٥  ببًظابٍغ بيذ ظبران 

يُٟضٕ ما ًسهها في بالصَم ام اللُل مضٍع وهسله 

قامي  ببًالبالص الظي باٖها يُٟضٕ ٖلى مباع٥ 

الحن ومً بٗض طل٪  ظؼء  واُٖاَا  لضًىا وبحن  خٓغ ٍع

ى بدا٫ الصخه والؿالمه  ببًًضًىا مباع٥  قامي َو

ُه و  ضم املىاو٘ الكٖغ  ببًيُٟضٕ  لخٓىعٍ خٓغٖو

ضم املىاو٘  ى بدا٫ الصخه والؿالمه ٖو ظبران َو
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ما ٖا٢لحن بالٛحن وبٗض  ُه َو ظبران ٖلى مباع٥  ببًالجمُ٘ ٢ض بإ يُٟضٕ  خٓىع الكٖغ

ي ًٖ جدضًضَا ًدضَا عابٜ البالص املؿماٍ ام اللُل الظي قهغتها حٛج بىاصقامي بالص  ببً

ى مل٪  بلى٢بله امل٣بٍر  ٚىُم  ببًومً مُل٘ الكمـ ًدضَا بالص  ي املكتر ٢ٟا الؿى١ َو

 ٖبض الىاخض ببًػوٍض ومً الكام بالص الؿُض بكحر  ببًالظي ٞحها مٛاعؽ نالر  الٗالؽ

ى م٣ُاٝ بالص بكحر مً الُمً ومً مٛغب الكمـ املكتري ٢ض بإ يُٟضٕ  والبُ٘ َو

قامي بشمً مٗلىم ٚحر مجهى٫  ببًٖلى مباع٥  اع ٣ونظ٧ىعٍ مضٍع وهسله ٦باع البالص امل

ا٫ مٗضوصٍ مى٣ىصٍ بُض الباٌ٘  الكغءٖىض ٣ٖض البُ٘ و  ومبل٣ه٢ضٍع  ؾبٗه واعبٗحن ٍع

املكتري بغاءة واطن له بىي٘ الُض واصع٥ له  طمذ وابغءجمام  ؾخالمباال  م٣بىيه وا٢غا

ٝغ ٞحها دالبالص املظ٧ىعٍ مل٪ مً امال٥ املكتري ًخ ؾاعةالكغعي والٟغعي و  اصعا٥

ٖاص ًب٣ى للباٌ٘ ُٞما بإ ال  في خ٣ى٢هم والوط الخ٣ى١ ٍغ٠ اَل لامال٥ في امال٦هم دج

 وظهاان وظب والؼم يُٟضٕ وظهه  باهللصٖىي وال َلب وال خ٤ وال ؾبب وال ًمحن 

 ي إو الضٖ الخي ًٖ املُذ والى٣ي ًٖ البا٤ً اهه خامي طل٪ املبُ٘  مً ظمُ٘ ًاعزهر عو ما

ٌٗضًه وان و٢٘  في طل٪  وعإ الباَلمً ماله ًغيُه عإ الخ٤ والخلى٫ والهبل والىبل 

مً اٖؼ ما ًمل٪ الباٌ٘ و٢٘ لاقهاص  الؿىي واملشل و  وال٣ضءاملبُ٘ ٚىاع ٖلى الباٌ٘ الهجا 

 ببًٖبض الىاخض وقهض بظل٪ خامض  ببًظل٪ بكحر الؿُض قهض هللا ٢بل زل٣ه وقهض ب

مؿلم  ببًظىصٍ الٛاهمي وقهض بظل٪ ؾالم  ببًابغاَُم الخاػمي وقهض بظل٪ ُُٖه 

ُُٖه وهللا زحر الكاَضًً ونلى هللا ٖلى  ببًاملجبىبي و٦خب وقهض ٖلى البُ٘ مؿاٖض 

لى اله وصخبه وؾلم .  ؾُضها مدمض ٖو

 لىاعصة في الىجُلت : جصخُذ لازؿاء إلامالئُت ا

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 جظ٦ٍغ ط٦ٍغ مًمىجها مٓمىجها

 مئخحن وماًخحن الؿىا  والؿىي 
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 حؿٗحن  احؿٗحن زماهُت  ازماهُه

 لخًىعٍ لخٓىعٍ خًغ  وخٓغ

 خًىع  خٓىع  ظؼاء ظؼء  

 الٗالسخي  الٗالؽ بىاصي  بىاص

 ومبلٛه ومبل٣ه نٛاع  اع٣ون

 ناعث وؾاعة والكغاء والكغء

 عاعي الخ٤ عإ الخ٤ وطوي الخ٣ى١  وط الخ٣ى١ 

 ال٣ضا  وال٣ضء وعاعي الباَل وعإ الباَل

 : أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

   . قاَض()ُُٖه بً ظىصٍ الٛاهمي .3

 . (قاَض) مؿلم املجبىبي بًؾالم  .1

بت (. ) ظابٍغ بيذ ظبران بً مباع٥ بً مهلر .1   املَى

ىب له والباج٘ ()الهُٗضي يُٟضٕ بً ظبران بً مباع٥ بً مهلر  .4  .املَى

  املكتري(.)مباع٥ بً قامي  .5

 . 3قاَض( ) بً ٖبض الىاخض بكحرالؿُض  .6

 . قاَض() بغاَُم الخاػميب بًخامض  .7

  ٧اجب وقاَض(.) ُُٖه بًمؿاٖض  .8

 

                                                           
3
٤ ًٖ ال٣ضم مىظ لاعاضخي بٌٗ جمل٩ىا لانلُه مىاػلهم لِؿذ ال٣ًُمت وباملىاؾبت ال٣ًُمت ؤَالي الؿاصة مً   .والكغاء البُ٘ ٍَغ
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 الخضوص : 

 ًدضَا 
 
 ٢ٟا الؿى١(. بلىامل٣برة ): ٢بلت

 ٚىُم الٗالسخي التي ٞحها مٛاعؽ نالر بً ػوٍض(. بًابالص )مُل٘ الكمـ : 

 بالص الؿُض بكحر بً ٖبضالىاخض(.)مً الكام : 

 املكتري مباع٥ بً قامي(.)مٛغب الكمـ :
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  واملت  شيلها                       أضلحجت    هىع الىجُلت 

 هُمؿُدمىغىغها : وضُت وكف في بالص  ، (74)عكم الىجُلت 

 بىاصي عابغ. واللػبت

سها    :  َـ1312 جاٍع

ا  :  مىخبت املإلف   مطضَع

 : هظ الىجُلت

 الخمض هلل وخضٍ 

ت ٦ظ بإويٖلي  ببًا٢ى٫ واها اخمض  )ؤن(   ٖٞغ

 لليؿان)لِـ( ولازغة با٢ُت وان ٞاهُت الضهُا 

ه دُو٢ٟذ مالي هانٟت مؿُ ٦ظ وان ما ؾعى لا 

 لبُ٘ا مدغوثو٠٢  بههوال٣وبالصي الكامُاث 

ً ملٗىن باٌٗها وملٗىن م والكغ  ها كترحوالَغ

ً خُاث َوالغظا٫ ًا٧لىن والبىاث ًإ٧لً ماػا٫ 

ٖبض  بكهاصثًَ  والُا ماجذ ماث ههُبهً م٘

ؾُٗض  ببًالغخُم بً ٞٗغان وبكهاصة ؾٗض 

 ؤبى  ُت هللاٖمؿُٗض ببً بامالء  خبالًاَغي و٦

في   ل٪ا مغ٢ٗه وهللا زحر الكاَضًً وظمُ٘ ما

 .الكامُاث 

 َـ .  3101 ؾىت ال٣ٗضٍ 35
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 :  الخاؾئتجصخُذ اليلماث 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 وال٣ٗبت  وال٣هبه لالوؿان  لليؿان

 والكغاء  والكغ مدغوم  مدغوث

 ُُٖت هللا  هللا ُٖت بكهاصة  بكهاصث

   ؤمل٪ ال٪

 :أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

 . الجضًبي )املىصخي( ؤخمض بً ٖلي .3

 . الجضًبي )قاَض( ٖبض الغخُم بً ٞٗغان .1

 .  )قاَض( اَغي ٓؾٗض بً ؾُٗض ال .1

 ؤبى مغ٢ٗت )قاَض(.مؿُٗض بً ُُٖت هللا  .4
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  واملت  شيلها                       أضلحجت     هىع الىجُلت 

 مىغىغها : بُؼ وشغاء في بالص شامي ؾلُخت  ، (75)عكم الىجُلت 

سها    :  ٌ 1314   جاٍع

ا  :  مىخبت املإلف  مطضَع

 هظ الىجُلت : 

 الخمض هلل وخضٍ 

ُت ٌٗٝغ  ظيَ ُت مدغعة مٖغ حجت قٖغ

ا واواجها  مىجهآم ٓهغ م٨ىىجها ٖىض ط٦َغ ٍو

سها الغظلحن  خًغو ل٣ض  ٖىضها ًىم جاٍع

الٗا٢لحن الغقُضًً الظًً َم ُُٖت ابً 

ى بدا٫ الصخت والؿالمت وخًغ  بيُت َو

ابً  امباع٥لخًىعٍ الغظل الٗا٢ل الغقُض 

ى بدا٫ الصخت والؿالمت وبٗض  قامي َو

خًىع الجمُ٘ ٢ض بإ ُُٖت ابً بيُت ٖلى 

ٖمه ابً قامي هسلخحن مً ٚغؽ   امباع٥

 3ماصة في بالص قامي ؾلُختُُٖت هللا ابى ع 

ُُٖت هللا .... َا ٢ض  بيخهمً ٢ؿم ػوظخه 

انل الىسلخحن في  امباع٥بإ ُُٖت ٖلى 

في صٝ ال٣ٗم ال٨بحر ٣ٖم ٖىى  لبالصقامي 

ٖغاٌل مكى٥ بشمً مٗلىم ٚحر مجهى٫ ٢ضٍع 

االجهؾب٘  والكغ ومبلٛه ٖىض ٣ٖغ البُ٘   ٍع

بُٗا قاص ٖلى ُٖىن لاقهاص وال ٖاص ًب٣ى 

ال صٖىة وال َلب وال خ٤  باٖى اٌٗحن ُٞما للب

                                                           
3
ؼعٕ ٞحها الخبدب ٖلى   ؾلُخت : بالص ج٣٘ في عابٜ  وهي مٗغوٞت مىظ ال٣ضم وبقتهغث بهظا لاؾم  ٞحها مؼإع ٦شحرة طاث هسُل وؤبُاع  ، ٍو

ؿمى الٗثري وهي مً ظضًت ؤبىاء مباع٥ بً قامي ال٣اًضي .   مُاٍ الؿُى٫ ولامُاع  َو
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الخي ًٖ مُخه والى٣ي   ًاعزهوال ؾبب وال ًمحن باهلل ان وظب والؼم ُُٖت وظهه وظهحن ماعور 

ٌٗضًه وان ٚاع ٖلى  وعإ لباَلًغيُه   عإ لخ٤والخلى٫   لضٖاوي مً ظمُ٘  لبا٤ًًٖ 

لاقهاص قهض هللا  بدهغثمً اٖؼ ما ًمل٩ىن  ولؿى واملشل  وال٣ضاملكتري شخي ٞٗلى الباٌ٘ الهجا 

 ٦ظال٪ؾبداهه وحٗالى ٢بل زل٣ه وقهض ٖلى البُ٘ والكغا ُٖض ابً ٧امل املجبىبي وخًغ وقهض 

ؾالم ابً مؿلم املجبىبي و٦خب وقهض ٖلى خًىع الجمُ٘ نض٤ً ابً ٖىى هللا وهللا زحر 

 الكاَضًً .

ً في قىا٫ ًىم    ٌ. 3104ؾىت  الشلىرخغع ًىم ٖكٍغ

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 خًغوا خًغو  مًمىجها مٓمىجها

 بيذ  بيخه مباع٥ امباع٥

 الكغاء  الكغ البالص  لبالص

االجه االث  ٍع  باٖىا  باٖى ٍع

 البا٤ً  لبا٤ً ًغزه  ًاعزه

 عاعي الخ٤    لخ٤ عإ الضٖاوي  لضٖاوي 

 بدًغة بدهغث وعاعي الباَل  لباَل وعإ

 الشالزاء الشلىر ٦ظل٪  ٦ظال٪

 :أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

 بً بيُت املجبىبي اللهُبي )الباج٘(. ُُٖت .3

 مباع٥ بً قامي ال٣اًضي )املكتري(. .1

 ُُٖت هللا ؤبى عماصة )ناخب ٚغؽ الىسلخحن(. .1

 ُٖض بً ٧امل املجبىبي )قاَض(. .4

 ؾالم بً مؿلم املجبىبي )قاَض(. .5

 نض٤ً بً ٖىى هللا الهىضي )٧اجب وقاَض(. .6
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  واملت  شيلها                       أضلحجت     هىع الىجُلت 

مىغىغها : مباٌػت في بالص هاخُت اللػبت  ، (76)عكم الىجُلت 

 بىاصي عابغ.

سها    :  َـ1314 جاٍع

ا  :  مىخبت املإلف  مطضَع

 : هظ الىجُلت

٠ و٦خب وقهض بامالء الكهىص  هاثب الكٕغ الكٍغ

املغخىم صزُل  ببًوزخمه ٖبضهللا  الىاي٘ زُه واؾمه

 هللا هاثب قٕغ عابٜ . 

  ةلىالخمض هلل حٗ

ُت ٌٗغب  ُت مدغعٍ مٖغ ٓهغ  مٓمىجهاَظٍ حجه قٖغ ٍو

سه في  م٨ىىجها ٖىض لاخخُاط الحها اهه ملا ٧ان ًىم جاٍع

الخٍغ  خًغةَـ 3104ؾىت  ٫35 و قهغ عبُ٘ لا 

ٍغ امل٨ىىهه مؼهه بيذ ٖلي  ي٠ُ  ببًاملهُىهه والجَى

هللا الجضًبي وخًغ لخًىعٍ الغظل البالٜ الٗا٢ل 

ؾالم الجضًبي وخًغ لخًىعَما  ببًالغقُض ؾلمي 

ٖلي الجضًبي  ببًالغظل البالٜ الٗا٢ل الغقُض اخمض 

ضم املىاو٘  ما الجمُ٘ بدا٫ الصخه والؿالمت ٖو َو

ُه وبٗض خًغ الج ذ مؼهه الكٖغ مُ٘ ا٢غث واٖتٞر

ُا ٖلى اجها ٢ض  ٖغ ُا ٞو املظ٧ىعٍ ٖلى هٟؿها ٢غاع قٖغ

ؾالم بالصَا ال٩اثىه بىاصي عابٜ  ببًباٖذ ٖلى ؾلمي 
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 ببًٖلي الجضًبي ومً قغ١ ما٫ ؾالم  ببًبىاخُت ال٣ٗبه الظي ًدضَا ٢بله ما٫ اخمض 

الجضًبي َظا  ٖلي ببًالجغابٗه ومً ٚغب ما٫ ٖلُان  نمضٖلي الجضًبي ومً الكام 

ؾالم بشمً  ببًوٗم ٢ض باٖذ مؼهه البالص املظ٧ىعٍ ٖلى الكاعي مجها ؾلمي  لبالصاخضوص 

ا٫ وعٍا٫ ٦ٟاله الجمُ٘  خضٖكغ  والكغي مجهى٫ مبلٛه ٖىض ٣ٖض البُ٘  ٚحر مٗلىم  الٍغ

ً زاوي ٖكغ  كٍغ ا٫ زماهُت ٖو اصٍ ٖجها الٍغ ا٫ ال ٚحٍر ٍػ مٗضوصٍ مى٣ىصٍ مً ًض  ٚغفٍع

هؼهه ؾلمي لُض م ا والخمام وا٢غث مؼهه بالؿلم ولاؾخالم وابغ  م٣بْى ث طمت ؤبالٞى

  صع٥ الضا٦حن هلواصع٦خالُض ٖلى البالص املظ٧ىعٍ  بىاي٘ هخله واط قاملتاملكتري بغاءة 

ُا وبُٗا الػما مغيُا مً  الكٕغ والٟٕغ واخ٩امه والؼامه وقغوَه قغاء صخُدا قٖغ

و٢بٌ ووي٘ قامل البُ٘  وخخُاػ و٢خه وخُىه هاٞظا ؾاعخا باعخا ب٣ى٫ واًجاب وجهٝغ 

حن و  ؼ َو ٍؼ املل٪ مً  طال٪حن وظمُ٘ اللىا٤ً واملىاٞ٘ صر بافي و زٖلى حجغ ومضع ٖو

٠ ٌكاء واملل٪ هلل الىاخض ال٣هاع وال ٖاص ًب٣ى امال٥ املكتري ؾلمي ًخدٝغ ُٞه ٦ُ

         وال َلب والخ٤ وال ؾبب وال ًٞه وال طَب وال ما  صٖى للباٌٗه ُٞما باٖخه ال 

 ًىنل الٗغب.

 جابؼ الىجُلت : 

٦ٟل والؼم  و٦ظال٪وال ًمحن باهلل ان وظب  الٗغب  بلى

مبُٕى ازخه  خماًذٖلي الجضًبي ٖلى  ببًاخمض  ظهه

الخي ًٖ املُذ والى٣ي ًٖ  ًاعزهماعوزا  اوظهمؼهه 

لى ٕ الباَل ًغيُه وعا عإ الخ٤البا٤ً  ٖىه ٌٗضًه ٖو

 ٢بل زل٣ه .  ةلىَظا و٢٘ لاقهاص قهض هللا ؾبداهه وحٗ

خكِل  ؤبىخامض  ببًخمضي  بظال٪وخًغ وقهض 

ٗغان الجضًبي ٞ ببًٖبض الغخُم  بظال٪وخًغ وقهض 
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ٍغ في قهغ عبُ٘ لا  ببًر بظ بظال٪وخًغ وقهض  ٫ وزمؿت ٖكغ ؾىت و ظابغ الخُضعي جدٍغ

 املاًه .  ولشالرلاعب٘ بٗض لال٠ 

 :  الخاؾئتجصخُذ اليلماث 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 خًغث  خًغة مًمىجها  مٓمىجها

 ؤخض ٖكغ  خضٖكغ والكغاء  والكغي 

ه ازىا ٖكغ  ٖكغ زاوي  م٣بىيت  م٣بْى

 وؤطهذ له  هخله واط ٢غف  ٚغف 

 الضاع٦حن الضا٦حن بىاي٘ بىاي٘

 واخخُاػ  وخخُاػ ؤصع٦ذ له  اصع٦خله

 صٖىي  صٖى طل٪ طال٪

 وظهه ظهه و٦ظل٪  و٦ظال٪

 عاعي الخ٤ الخ٤ عإ خماًت  خماًذ

 بظل٪  بظال٪ عاعي الباَل الباَلعإ 

   وزالر ماثت  املاًت  ولشالر

 : أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

 . )الباج٘( الجضًبي هللا ي٠ُ ببً ٖلي بيذ مؼهه .3

 . )املكتري( الجضًبي ؾالم بً ؾلمي .1

 . )قاَض( الجضًبي ٖلي بً خمضؤ .1

 . )قاَض( خكِلؤبى  خامض بً خمضي .4
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 . )قاَض( ٗغان الجضًبيٖٞبض الغخُم بً  .5

 .)قاَض( ر بً ظابغ الخُضعي بظ .6

 )هاثب قٕغ و٧اجب وقاَض(.ٖبضهللا بً صزُل هللا  .7

 الخضوص :

: ما٫ ؤخمض بً ٖلي الجضًبي .
 
 ٢بلت

: ما٫ ؾالم بً ٖلي الجضًبي .
 
 قغ٢ا

 : نمض الجغابٗت .
 
 قاما

: ما٫ ٖلُان بً ٖلي الجضًبي .
 
 ٚغبا
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   واملت شيلها أضل حجت هىع الىجُلت 

 بالصبُؼ وشغاء  في مغاعؽ في  مىغىغها  : (77) عكم الىجُلت

 . ؾلُخه 

سها    :  َـ1314 جاٍع

ا  :  املإلف مىخبت  مطضَع

 : هو الىز٣ُت

 َـ .٫3104 ؤو في مىلض  35الخمض هلل وخضٍ خغع ًىم 

ُه ٌٗٝغ مًمىجها  ُه مدغعٍ مٖغ َظي حجه قٖغ

ا و  ٓهغ م٨ىىجها ٖىض ط٦َغ لضًىا  خًغو اجها ل٣ض ؤو ٍو

الظًً  لغقُضًً لبال٣حن لٗا٢لحنوبحن ًضًىا الغظلحن 

ى بدا٫  ببًَم ٖاًٌ   ولؿالمه لصخهَُٗمه َو

 امباع٥الغقُض  لبالٜ لٗا٢ل وخًغ  لخًىعٍ الغظل

ى بدًىع  ببً ضم ٧ل  لصخه ولؿالمهقامي َو ٖو

 ماو٘ قغعي وبٗض خًىع الجمُ٘ ٢ض بإ ٖاًٌ ما

٧ان ًسو  ٧ان ًسهه م٘ ازىاهه وزمحن امه وما

٧ان  ٍ في بالص قامي ؾلُخه وماؤبى ازخه في مٛاعؽ 

٢ض بإ  ملهم٘ ازىاهه زلض وزمحن  وزخهًسهه َى 

ٖلى ُٖىن  قابُٗا  امباع٥الىسل املظ٧ىع ٖلى 

ٖىض  مبل٣هلاقهاص بشمً مٗلىم ٚحر مجهى٫ ٢ضٍع و 

ا٫ مً ًض املكتري  لبُ٘ ولكغا٣ٖض  زمؿه وزالزحن ٍع

ا لباًٌ٘ض  بلى  املظ٧ىعٍ املبلٛه لؿخلمو  ولخمام بالٞى
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ي إو مً ظمُ٘ الضٖ لبا٤ًوالى٣ى ًٖ  املُخهالخي ًٖ  اعزهً ماعور وظهذوالؼم وظه 

الهجاء  لباٌ٘ٞٗلى شخي ٌٗضًه وان ٚاع ٖلى املكتري  وعإ لباَلًغيُه   عإ لخ٤والخلى٫ 

قهض هللا ٢بل زل٣ه خًغ وقهض  بدًغة لاقهاصمً اٖؼ ما ًمل٪  لؿا و  وال٣ضء ومشل

 ببًقلُه  بظال٪وخًغ وقهض ي إو الخؿٖشمان  ببًٖلى عضخى امه وازخه مُٗخ٤  بظال٪

اخمض و٦خب  ببًمؿلم الٗىفي وخًغ وقهض خمُض  ببًؾالم  بظل٪قلٍى وخًغ وقهض 

 ٖىى هللا وهللا زحر الكاَضًً .  ببًٖلى خًىع الجمُ٘ نض٤ً  بظال٪وقهض 

 جصخُذ لازؿاء إلامالئُت الىاعصة في الىجُلت : 

 الصخُدتاليلمت  اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 الٗا٢لحن ٖا٢لحن بظل٪ ل٪ابظ

 خًغوا خًغو  الغقُضًً لغقُضًً

 البالٜ لبالٜ البالٛحن لبال٣حن

 والؿالمت ولؿالمه الصخت  لصخه

 مباع٥  مباع٥ا وؤزخه وزخه

  قا
 
 ومبلٛه ومبل٣ه قاَغا

 الباٌ٘ لباٌ٘ البُ٘ والكغاء لبُ٘ ولكغا

ا اء  بالٞى  والخمام  ولخمام بالٞى

 املبلٜ  املبلٛه واؾخلم  ولؿخلم

 وظهت  وظهذ املظ٧ىعة  املظ٧ىعٍ

 البا٤ً  لبا٤ً املُذ  املُخه
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 عاعي الباَل  وعإ لباَل عاعي الخ٤   عإ لخ٤ 

 واملشل  ومشل ال٣ضا  وال٣ضء

   والؿىا ولؿا

 : أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

 .   3( الباٌ٘) ٖاًٌ بً َُٗمه .3

 . البالص(ناخب ) مباع٥ بً قامي .1

 قاَض(.) ي إو مُٗخ٤ بً ٖشمان الخؿ .1

  .1قاَض( ) قلٍى بًقلُه  .4

   .1قاَض( ) مؿلم الٗىفي بً: ؾالم  .5

   قاَض(.) اخمض بًخمُض  .6

 . ٧4اجب وقاَض ( ) ٖىى هللا بًنض٤ً  .7

مً املؼإع املكهىع واملٗغوٞت ب٨ثرة الىسُل وآلاباع ؤقتهغث بؼعاٖت الخبدب  بالص ؾلُخه :

ه ٖلى  اثه ببىوالضزً والظٍع . وطي مؿاخه قاؾٗه وهي مً امال٥ طوي قامي املى٢ٞى

 اثه مً بٗضٍ .ببى ؤبىاءو 

 

 

                                                           
3
ؿ٨ىىن  خغب مً مؿغوح مً ٖمغو  بجي مً الىجبه مً   . الٟٕغ واصي َو
1
 .الضُٖجُت  ؤَالي خغب مً الجخاصله ٢بُلت مً الغواًًه مً خمىص بً قلٍى بً قلُه َى 
1

ؿ٨ىىن   املؿغوخُت ٖٝى ٢بُلت مً اللهبه مً   بضع إلماعة الخابٗت ال٣اخه َو
 
م خالُا  . ٖٝى ٢باثل ؤقهغ مً َو

4
ض في الىزاث٤ ٦خبت ؤقهغ مً الهىضي هللا ٖىى ببً نض٤ً َى  ُْ خمحز ُػب   ال٣اًضي الخلٟاء ل٣بُلت ومً ال٨خابه وظما٫ بدؿً ٍو

ضال ُْ  . عابٜ ؤصخاب ًتُؼب 
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        واملت شيلها  أضل حجت هىع الىجُلت 

ؾخت هسالث بُؼ وشغاء  مىغىغها  : ، (78) عكم الىجُلت

 بىاصي عابغ . (املىِؿغ)اعؽ في بالص مباعن بً شامي غم

سها    :  َـ1314 جاٍع

ا  :  املإلف مىخبت  مطضَع

 :هظ الىجُلت

 الخمض هلل وخضٍ 

ُه ٌٗٝغ  ُه مدغعٍ مٖغ َظي حجه قٖغ

ا و  مٓمىجها ٓهغ م٨ىىجها ٖىض ط٦َغ اجها ؤو ٍو

سها الغظلحن  ل٣ض خًغو ٖىضها ًىم جاٍع

مؿاٖض  الظًجهمالٗا٢لحن البالٛحن الغقُضًً 

ى بدا٫  ببًُُٖه  ببً  لصخهعقُض َو

ضم ٧ل ماو٘ قغعي وخًغ  ولؿالمه ٖو

 ببً امباع٥لخًىعٍ الغظل الٗا٢ل الغقُض 

قامي وبٗض خًىع الجمُ٘ ٢ض بإ مؿاٖض 

مً  هسالجهقامي ؾخه  ببً امباع٥ٖلى 

ه مً  ٞالبالص ٞامل٨ِؿغالظي  هم٣اعؾ الخضٍع

مً ماًىالي ال٣ٗم الظي ًدض ٚغؽ  لكام

٪ اعب٘  مً ...........  ل٣ٗم ًىلي بلى ٞالخُِبٍغ

ًىالحهً مً  ليا ٞالخُِمً ًماهُه  وزىحن

زُاع بشمً مٗلىم ٚحر  ل٣ِ ولىسلالُمً 
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ا٫ مً ًض املكتري  زماَٗكغ  ولكغء بُ٘مجهى٫ ٢ضٍع ٖىض ٣ٖض  ا  لباًٌ٘ض  بلىٍع بالٞى

عإ والخلى٫  ي إو لضٖماعور مً ظمُ٘  حناملظ٧ىعٍ والؼم وظه وظه لؿلٟهواؾخلم  ولخمام

واملشل  ضء٣ول الهجئ لباٌ٘ٞٗلى  ءشخي املكترٌٗضًه وان ٚاع ٖلى  وعإ لباَلًغيُه  لخ٤

خمُض  بظال٪٢بل زل٣ه خًغ وقهض  هللالاقهاص قهض  بدًغثمً اٖؼ ما ًمل٪  وؾا 

ٖبض الىاخض و٦خب وقهض ٖلى  ببًبكحر  لؿُض بظال٪اخمض الٟاعسخي وخًغ وقهض  ببً

 َـ . 3104في قىا٫  5وهللا زحر الكاَضًً خغع ًىم  هللاٖىى  ببًنض٤ً  لجمُ٘خًىع 

 جصخُذ لازؿاء إلامالئُت الىاعصة في الىجُلت : 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 الظًً َم  الظًجهم مًمىجها مٓمىجها

 والؿالمت  ولؿالمه الصخت  لصخه

 هسالث هسالجه مباع٥  امباع٥

 في امل٨ِؿغ  ٞامل٨ِؿغ مٛاعؾه  م٣اعؾه

 الكام  لكام في البالص  ٞالبالص

 ًىالي  ًىلي في الخُِ  ٞالخُِ

 وازىحن  وزىحن ال٣ٗم  ل٣ٗم

 والىسل  ولىسل الجمُ٘ لجمُ٘

 والكغاء  ولكغء البُ٘  بُ٘

 الباٌ٘  لباٌ٘ زماهُت ٖكغ  زماَٗكغ

 الؿلٟت  لؿلٟه والخمام  ولخمام
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 عاعي الخ٤  عإ لخ٤ ي إو الضٖ ي إو لضٖ

 املكتري  املكتر وعاعي الباَل  وعإ لباَل

 الهجا  الهجئ الباٌ٘ لباٌ٘

 والؿىا  وؾا وال٣ضا  ضء٣ول

 بظل٪  بظال٪ خًغ  خًغث

   الؿُض  لؿُض

 : أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

 . الباج٘() مؿاٖض بً ُُٖه بً عقُض .3

 .  املكتري() بً قامي مباع٥ .1

 . قاَض() خمض الٟاعسخيؤخمُض بً  .1

 .  قاَض() الؿُض بكحر بً ٖبض الىاخض .4

 .   ٧اجب وقاَض() نض٤ً بً ٖىى هللا .5

 الخضوص : 

٪(.)مً الكام :   ما ًىالي ال٣ٗم الظي ًدض ٚغؽ بٍغ
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        واملت  شيلها  أضل حجت هىع الىجُلت   

مؿالبت بؿبُل خؿىا بيت  مىغىغها  : ، (79)عكم الىجُلت

م اللاًضي  . بىاصي عابغ غبضالىٍغ

سها    :  َـ1315 جاٍع

ا  :  املإلف مىخبت  مطضَع

 : هظ الىجُلت

الجمُ٘ الٗبض ء و٦خب وقهض بامال  

ال٣ٟحر بي هللا الغاجي مً هللا ٍٖٟى هاثب 

٠ الىاي٘ زُه واؾمه  الكٕغ الكٍغ

املغخىم صزُل هللا  ببًوزخمه ٖبض هللا 

 .  عابٜ يقغعهاثب 

 الخمض هلل وخضٍ    

سها ًىم لازىحن  اهه ملا ٧ان ًىم جاٍع

ؾىت  18في قهغ نٟغ الخحر  املباع٦ه

خًغ لضًىا وبحن ًضًىا الغظل البالٜ 3105

بلُٗـ  ببًالٗا٢ل الغقُض ٖىى 

املدمضي وخًغ لخًىعٍ الغظل البالٜ 

قامي  ببً امباع٥الٗا٢ل الغقُض 

ما الجمُ٘ بدا٫ الصخه  ال٣اًضي َو

ُه  ضم املىاو٘ الكٖغ  امباع٥والؿالمه ٖو
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م ال٣اًضي وهي  ل خؿىابلِٗـ ؾبُ ببًقامي ًُلب مً ٖىى  ببً بيذ ٖبض ال٨ٍغ

ه ُولازغي في مؿُد ٞااملغػو٢ُتال٣ُٗخحن ال٩اثىه بىاصي عابٜ في مىيٗحن وخضٍ مجهً 

ذ بان  ا٢غ الضازله ٖلى امه عخمه بالؼعاٖه والخا٫ ان املغخىمه عخمه في خُاتها  واٖتٞر

اتها م ال٣اًضي وبٗض ٞو ال٣ُٗخحن  ال٣ُٗخحن الظي بُضَا ؾبُل خؿىا بيذ ٖبض ال٨ٍغ

ى م٣غ بما ا٢غث به امه عخمه اجها ؾبُل خؿىا ولِـ ٖىضٍ في  املظ٧ىعٍ في ًض ٖىى َو

 ببًه ًدضَا ٢بله ما٫ مدمض ُاه٩اع وال٣ُٗخُجن املظ٧ىعٍ لها خضوص الظي في مؿُد طال٪

ه ومً ٚغب ُٖبض املُلىب ومً قغ١ ما٫ اخمض الجضًبي ومً الكام ال٣ىػ ٢ىػ مؿُد

ٖبض  ببًًدضَا ٢بله ػباعة شخاجه ومً قغ١ ما٫ ٖىى  املؼعو٢ُتٞؾبُل ال٣ىاص والظي 

م وم ومً الكام ال٣هبه ومً ٚغب ما٫ ُٖا٫  زامغ اعؽ ٖبض الخحر في ما٫ ُٖا٫ ٛال٨ٍغ

اؾلم  ابلُٗـ ببً ٖىاىوؾبُل ٖمغان وٗم وبٗض الخدضًض ولا٢غاع  ٞاملغػو٢ُت زامغ 

اؾخلم ٖىى ٖكغة  امباع٥قامي ال٣ُٗخحن املظ٧ىعٍ بما ٞحها مً ٚغؽ و  ببً امباع٥

االث ٞغاوؿه  اصٍ ٚظاًت ٚغؾه الظي ٞحها و٢ض اؾخلم ٖىى مً  ال ٍع الٗكغة  امباع٥ٚحر ٍػ

ا والخمام  االث بالٞى قاملت واٞٙغ ًٖ ال٣ُٗخحن املظ٧ىعٍ وما  بغءة امباع٥طمت  وابغءالٍغ

ُا  وال َلب وال خ٤  صٖىاال  ًمً و٢خه وخُىه ال له ٞحهٞحها مً ٚغؽ اٞغاٚا صخُدا قٖغ

ماعور  وظها ولى٣البهبلُٗـ وظهه مً الهبل والىبل  ببًوال ؾبب و٢ض الؼم ٖىى 

لى   ًاعزه  ةلىو٢٘ لاقهاص وقهض هللا ؾبداهه وحٗ َظالخي ًٖ املُذ والى٣ي ًٖ البا٤ً ٖو

 ٢بل زل٣ه .

  بظال٪خًغ وقهض         بظال٪خًغ وقهض 

 صزُله ال٣اًضي  ببًع٦به                  خمىص  ؤبىؾالمه  ببًؾلُمان 

 جصخُذ لازؿاء إلامالئُت الىاعصة في الىجُلت : 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 مباع٥ امباع٥ املباع٥ املباع٦ه
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 ؤ٢غث  ا٢غ في املغػو٢ُت  ٞااملغػو٢ُت

 بلُٗـ  ابلُٗـ طل٪  طال٪

 صٖىي  صٖىا ؾلم  اؾلم

 ولاه٣الب  ولى٣البه بغاءة  بغءة

   ًغزه  ًاعزه

 : أؾماء الىاعصًً في الىجُلت   

 .  مضعى ٖلُه()  ٖىى بً بلُٗـ املدمضي .3

 .  مضعي() مباع٥ بً قامي ال٣اًضي .1

م ال٣اًضي خؿىا .1  .  ناخبت الؿبُل() بيذ ٖبض ال٨ٍغ

 .  قاَض() ع٦به ؤبىؾالمه  بًؾلُمان  .4

 .  قاَض() خمىص بً صزُله ال٣اًضي .5

 .   ٧اجب وقاَض ( ،هاثب قغعي ) صزُل هللاٖبضهللا بً  .6

 الخضوص :

م ال٣اًضي مً ٢ُٗخحن   .7 و٢ُت ومؿُدُت( بىاصي ػ املغ )ؾبُل خؿىا بيذ ٖبضال٨ٍغ

 عابٜ ًدض بالص مؿُدُت ما ًلي : 

8.  
 
 ما٫ مدمض بً ٖبضاملُلىب(. )٢بلت

 (. ما٫ ؤخمض الجضًبي)مً الكغ١ :  .9

 ٢ىػ مؿُدُت(.)مً الكام :  .30

 ؾبُل ال٣ىاص(. )مً الٛغب :  .33
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 ؤما املغػو٢ُت ُٞدضَا ما ًلي :

 
 
 ػباعة شخاجه(.): ٢بلت

م ومٛاعؽ ٖبضالخحر في ما٫ ُٖا٫ قامي(.)مً الكغ١ :   ما٫ ٖىى بً ٖبضال٨ٍغ

 ال٣هبت(.)مً الكام : 

 ما٫ ُٖا٫ زامغ وؾبُل ٖمغان(. )مً الٛغب : 
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  واملت شيلها أضل حجت هىع الىجُلت 

غ بىاصي مىغىغها :  ، (81) عكم الىجُلت بُؼ وشغاء بالص الخٍى

 عابغ. 

سها    :  َـ1315 جاٍع

ا  :  املإلف مىخبت  مطضَع

 هظ الىجُله هما وعص : 

 الغجيهللا  بلىو٦خب وقهض بامالء الجمُ٘ الٗبض ال٣ٟحر 

مً هللا ٍٖٟى هاثب الكٕغ الكٍغ٠ الىاي٘ زُه 

املغخىم صزُل هللا هاثب  ببًواؾمه وزخمه ٖبض هللا 

 عابٜ . يقغع

ُه  ُه مدغعة مٖغ مًمىجها  ٌٗغبَظٍ حجت قٖغ

ىضها  ٓهغ م٨ىىجها ٖىض لاخخُاط الحها اهه ملا ٧ان ٖو ٍو

سها ًىم لازىحن   33في قهغ عبُ٘ لازغ  املباع٦هًىم جاٍع

َـ خًغ لضًىا وبحن ًضًىا الغظل البالٜ 3105ؾىه/ 

قضاص الجخضلي  ببًُٖض  ببًالٗا٢ل الغقُض ُٖٟىان 

ب  وخًغ لخًىعٍ الغظل البالٜ الٗا٢ل الغقُض ٍٚغ

ُه ًٖ  ببً امباع٥ ببً ٖا٠َ ال٣اثم بالى٧اله الكٖغ

غ الخٍغ املهُىهه   ببًامل٨ىىهه باصًه بيذ مدمض  الجَى

ط٦ٍغ ان قاء هللا  حيإؾُؿٟغ مً الجغابٗه ُٞما م

صعوَل الخاػمي  ببًالى٧اله صزُل هللا   ضووقه ةلىحٗ

ما الجمُ٘ بدا٫ الصخه  ببًوؾُٗض  ؾلُم الخاػمي َو
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ضم  ُه وبٗض خًىع الجمُ٘ وزبىث الى٧اله ا٢غ  املىو٘والؿالمت ٖو تٝرالكٖغ ب  ٖو  ببًٍٚغ

ُا ٖلى اهه ٢ض بإ ٖلى ُٖٟىان  ببً امباع٥ ٖغ ُا ٞو ُٖض  ببًٖا٠َ ٖلى هٟؿه ٢غاعا قٖغ

غ بالص باصًه  الظي ًدضَا ٢بله  املظ٧ٍىالجخضلي البالص ال٩اثىه بىاصي عابٜ بىاخُت الخٍى

ٚغؽ الٗغاُٞه في ما٫ مهلخه املجغبُٗه ومً قغ١ و٢ُٟت طوي مدمض ٖلي ومً الكام 

ٖا٠َ َظا خضوص البالص املظ٧ىعٍ  ببًما٫ ُٖا٫  ٦ظال٪ٖا٠َ ومً ٚغب  ببًما٫ ُٖا٫ 

ب البالص املظ٧ىعٍ ٖلى الكاعي مىه ُٖٟىان  ُٖض الجخضلي بشمً  ببًوٗم ٢ض بإ ٍٚغ

ا٫  الكغي مٗلىم ٚحر مجهى٫ مبلٛه ٖىض ٣ٖض البُ٘ و  ً ٍع ا٫ ٦ٟاله بُض  وعبٗهٖكٍغ ٍع

اصٍ مٗضوصٍ مى٣ىصٍ ا٫ ٞغاوؿه ال ٚحر ٍػ ً ٍع كٍغ ب الجمُ٘ اعبٗه ٖو مً ًض ُٖٟىان  ٍٚغ

ب ومى٧لخه باصًه  هلُض ٍٚغ ا م٣بْى ب  ءبالٞى وابغء طمت واؾخالم  باالؿالموالخمام وا٢غ ٍٚغ

الكٕغ والٟٕغ  صعا٥ هلواصع٧الُض ٖلى البالص املظ٧ىعٍ بىاي٘  واطهلهاملكتري بغاءة قامله 

ُا وبُٗا الػما مغيُا مً و٢خه وخُىه  واخ٩امه والؼامه وقغوَه قغاء صخُدا قٖغ

واملىاٞ٘  ٤ًاللىاي حجغ ومضع وظمُ٘ إو باًجاب و٢بى٫ جهٝغ واخخُاػ و٢بٌ ووي٘ خ

ُٞه ٠ُ٦  خدٝغًال٣هاع  الىخضاملل٪ مً امال٥ املكتري ُٖٟىان واملل٪ هلل  طال٪ صر

اٌ٘ ُٞما باٖه ال صٖىي وال َلب وال خ٤ وال ؾبب وال ًٞه وال ٌكاء وال ٖاص ًب٣ى للب

ب  و٦ظال٪الٗغب وال ًمحن هللا ان وظب  بلىطَب وال ما ًىنل الٗغب   ببًالؼم ٍٚغ

عإ الخي ًٖ املُذ والى٣ي ًٖ البا٤ً  ًاعزهٖا٠َ وظهه ٖلى خماًت ما باٖه وظها ماعوزا 

واملشل  وال٣ض البُ٘ الهجٖىه ٌٗضًه وان ٚاع املكتري ٚاًغ ٞٗلى  وعإ  الباَلًغيُه  الخ٤

لى َظا و٢٘ لاقهاص قهض هللا ؾبداهه وحٗ الؿى و   ٢بل زل٣ه. ةلىمً اٖؼ ما ًمل٪ ٖو

ؾالم  ببًؾلُمان  بظال٪وخًغ وقهض  الهىضي قهحن ببًٖخ٤ُ  بظال٪خًغ وقهض 

  .الٗىفي

 : جصخُذ لازؿاء إلامالئُت الىاعصة في الىجُلت 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ
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 املباع٦ت املباع٦ه الغاجي  الغجي

غ غة  الجَى  وقهضوا ضووقه الجَى

تٝر املىاو٘ املىو٘  واٖتٝر ٖو

 املظ٧ىعة املظ٧ىٍ مباع٥ امباع٥

 وعب٘ وعبٗه ٦ظل٪  ٦ظال٪

 بالؿلم باالؿالم الكغاء  والكغي 

ه واؾخلم واؾخالم  م٣بىيت م٣بْى

 صع٥  صعا٥ وؤصع٥ له  هلواصع٧

 طل٪  طال٪ ؤنبذ صر

 ٦ظل٪  و٦ظال٪ الىاخض الىخض

 عاعي الخ٤  عإ الخ٤ ًغزه ًاعزه

 الباج٘ البُ٘  الباَلعاعي و  وعإ  الباَل

 وال٣ضا  وال٣ض الهجا  الهج

 بظل٪  بظال٪ والؿىا  والؿى

 : أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

 .  مكتري() ُٖض بً قضاص الجخضليُٖٟىان بً  .3

ب بً مباع٥ بً ٖا٠َ .1  . باج٘() ٍٚغ

 .   الخاػمي()مؿٟغ  بًباصًه بيذ مدمض  .1
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 .  قاَض() صعوَل الخاػمي ببًصزُل هللا  .4

 .  قاَض() ؾُٗض بً ؾلُم الخاػمي .5

 .  قاَض()الهىضي  ٖخ٤ُ بً قهحن .6

 . قاَض( ) ؾلُمان بً ؾالم الٗىفي .7

 .  هاثب قغعي و٧اجب وقاَض() ٖبض هللا بً صزُل هللا .8

 الخضوص : 

 ٢بلت : ٚغؽ الٗغاُٞت في ما٫ مهلخت املجغبُٗت )الخاػمُت(.

 : و٢ُٟت طوي مدمض ٖلي )الهىىص(.
 
 قغ٢ا

 : ما٫ ُٖا٫ ابً ٖا٠َ )الخاػمي( .
 
 قاما

 : 
 
 . ٖا٠َ ابً ُٖا٫ ما٫ٚغبا
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        واملت شيلها  أضل حجت هىع الىجُلت 

 أم بالص فيمغاعؽ بُؼ وشغاء  مىغىغها : (81) الىجُلتعكم 

 .بىاصي عابغ الجىة

سها    :  َـ1318 جاٍع

ا  :  املإلف مىخبت  مطضَع

 هو الىز٣ُت ٦ما وعص:

٪ له في مل٨ه  وخضٍ الخمض هلل  ال قٍغ

ُت  ُت مدغعة مٖغ َظٍ حجت قٖغ

ٓهغ م٨ىىجها ٖىض  مٓمىجهاٌٗٝغ  ٍو

لاخخُاط الحها اهه ملا ٧ان ٖىضها ًىم 

سه  املباع٥ في قهغ عظب  الغبٕىجاٍع

َـ  ل٣ض خًغوا 3108الخحر  ؾىت 

لضًىا وبحن ًضًىا الغظالن البالٛان 

 ُُٖلله الظًجهمان االٗا٢الن الغقُض

اًٌ ؤبى  ُٖلله ببً  ببًخؿً ٖو

ما الجمُ٘ في  ببًمدمض  َُٗمه َو

ضم ٧ل  خا٫ الصخت ........ والؿالمت ٖو

غعي ٖاًٌ ٢اثم  ماو٘ قغعي ٞو

ً امه قلُه  بل٣الَه ًٖ هٟؿه ٖو

بيذ ٖبض هللا الجخضلي بٗض زبىث 

نل خهه ؤ مً ال٣الَه ٖاًٌ بإ 
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قامي ام  بب٠٣ً في بالص مباع٥ جٍ٪ إو ومك .......٢ُغ هسله  اعبُٗٗلامه قلُه  وخو

 ببً ُُٖللهَُٗمه وٗم ٖاًٌ بإ ٖلى الكاعي مىه  ببًاعؽ ابُه مدمض ٛل مالجٍى ان

الىسل املظ٧ىع اٖالٍ بشمً مٗلىم ٚحر مجهى٫ ٢ضٍع ومبلٛه ٖىض ٣ٖض البُ٘  ُُٖلله

اصٍ مٗضوصٍ مى٣ىصٍ مً  والكغي  االث زمؿحن ٞغاوؿه ال ٚحر ٍػ  بُضي ُُٖلله ًضيٍع

اولاؾخالم  بلؿلمٖاًٌ ا٢غ  ة قاملت ءبغا ُُٖللهوال٨ما٫ ٖاًٌ ابغء طمت املكتري  بلٞى

ُا مً و٢ذ وخُىه  واًجاب  ب٣ى٫ واطن له وبىي٘ الُض ٖلى ما باٖه بُٗا صخُدا قٖغ

خى  ُُٖللهواملكتري  بٗخى ب٣ى٫ الباٌ٘  الكٕغ والٟٕغ  صعا٥ لُُٗلله ٖاًٌ اصع٥ اقتًر

ٖما باٖه ٌٗضًه وال  لوعإ الباَمً ماله ًغيُه  عإ الخ٤واخ٩امه والؼامه وقغوَه 

 َلب وال خ٤ وال ؾبب وال وال صٖىاال  ُُٖللهٖاص ًب٣ى للباٌ٘ ٖاًٌ ُٞما باٖه ٖلى 

 ُُٖللهوان ٚاع ٖلى  اهىظب باهللالٗغب وال ًمُىا  بلىالٗغب طَب وال ما ًىنل  ًٞه وال

ٚاًغ ٞٗلى ٖاًٌ الهجا وال٣ضا والؿىا واملشل مً اٖؼ ما ًمل٪ مً املا٫ وٗم ٖاًٌ الؼم 

لى  ًٖ البا٤ً ٖلى خماًت ما يوالى٣وظهه وظه ماعور ًاعزه الخي ًٖ املُذ  ط٦غ اٖالٍ ٖو

٢بل زل٣ه وهللا زحر الكاَضًً ونلى هللا ٖلى   ةلىو٢٘ لاقهاص قهض هللا ؾبداهه وحٗ َاط

لى آله وصخبه وؾلمؾُضها مدمض ٖل  .   ُه ٖو

                   كالؾهشهىص 

جر الهىضي طوي مدمض ٖلي خًغ وقهض اع  بب٦ًظل٪ خًغ وقهض خمض  ٖاًٌ م٣ٗل ببًُٖض 

   . ٖاًٌ م٣ٗل ببًُٖض 

 ببًٖلي  الكُش /هللا الغاجي مً هللا الٟٛغان   بلىالجمُ٘ الخ٣حر ال٣ٟحر  بمالءعا٢م الخِ 

    هاثب .    مدّٟى بغ٧ي ال٣ُٟه

 جصخُذ لازؿاء إلامالئُت الىاعصة في الىجُلت : 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 الظًً َم  الظًجهما مالءةب بمالء
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 بال٣الَت  بل٣الَه ُُٖت هللا  ُُٖلله

 عبٗت ٖكغ ؤ اعبُٗٗل وخهت  وخو

 والكغاء والكغي  ُُٖت هللا  ُُٖلله

 بالؿلم  بلؿلم بُض  بُضي

ا اء  بلٞى  بٗخه  بٗخى بالٞى

خى خه  اقتًر  صع٥  صعا٥ اقتًر

 الباَلعاعي و  وعإ الباَل عاعي الخ٤  عإ الخ٤

 َظا  َاط ان وظب  اهىظب

 : أؾماء الىاعصًً في الىجُلت   

 .   و٦ُل() خؿً ؤبى ُُٖت هللا بً ُٖا هللا .3

 .        الباج٘( ) ٖاًٌ بً مدمض بً َُٗمه .1

 . ؤم ُُٖت() قلُه بيذ ٖبض هللا الجخضلي .1

 . ناخب البالص( ) مباع٥ بً قامي .4

 . ناخب املٛاعؽ() مدمض بً َُٗمه .5

 .قاَض()ُٖض بً ٖاًٌ م٣ٗل  .6

 .  قاَض() الهىضي عاجرخمض بً  .7

 .  ٧اجب وقاَض(،هاثب الكٕغ ) ٖلي بً مدّٟى بغ٧ي الكُش / .8
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        ملىهت  واملت شيلها  أضل حجت هىع الىجُلت .

وجُلت جالػم بين عحاٌ  مىغىغها  :  ، (82)عكم الىجُلت 

م بىاصي عابغ .  اللىاص وخلفاَؤ

سها    :  ٌ 1312  جاٍع

ا  :  املإلف مىخبت  مطضَع

 هو الىز٣ُت : 

 الخمض هلل وخضٍ 

 3131اهه ملا ٧ان ًىم الخمِـ املباع٥ ؾىت 

مباع٥ ابً  1ال٣ىاص  3ٌ ل٣ض خًغوا زمؿت 

قامي وظابغ ابً زامغ ومً ًدبٗهم وخًغوا 

زمؿت طوي صزُل بكُبل ابً صزُل وازُه 

صزُل ومً ًدبٗهم وخًغ لخًىعَم الهىىص 

                                                           
3

ترجب ٖلى َظا اليؿب وال٣غابت جضاُٖاث وآزاع ٦بحرة   زمؿت : امل٣هىص بسمؿت َىا مً لهم نلت وؿب بالجض الخامـ ٞما صون ، ٍو

ُٓمت ، مجها : في خاالث الضم والضًت وفي خاالث الشإع والٛغاماث ، وفي  اعة . ٞٗاصاث ٖو خاالث الخل٠ ولاظاعة ، وفي خاالث الىٟحر ولٚا

 ملا ًترجب ٖلى َظا اليؿب مً هخاثج 
 
ا جدب٘ اليؿب وجض٤٢ ُٞه ، و٧ان َىا٥ مً ٌٗٝغ بإوؿاب ال٣باثل هٓغا حَر ت ٚو ال٣باثل الدجاٍػ

ُت بحن ال٣باثل . ٞغ ُت ٖو  ٢اهىهُت وقٖغ
1

م مً ػبُض مً مؿغ    : ٢بُلت ال٣ىاص : ومٟغصَم ٢اًضي َو
 
وح مً خغب ، و٢ض اقتر٦ذ مٗهم في َظا املؿمى ٖضة ٢باثل ، مجها مشال

ىا٥ ٢باثل ؤزغي ممً ًدمل  املؿمى هٟـ جدمل الؿاملُت مً خغب مُمىن  ؾلُم الٗضهاهُت ، و٢بُلت ٖخِبت ال٣دُاهُت ، و٢بُلت ، َو

ظٍ ال٣ باثل ال نلت وؿبُت ببًٗها ، و٢ض ط٦غ بٌٗ املاعزحن هٟـ املؿمى في صو٫ الخلُج الٗغبي ٦ٗمان وإلاماعاث وفي لُبُا ، َو

ال٣ىاص الٗمىع والخمًُاث ، ٞهما ٌؿمُان بال٣ىاص ٧ل٣ب ول٨ً لِؿا مً ٢بُلت ال٣ىاص املىخمُت الى ؤؾماء ظضوص ، ٞىاخضَما ٖمغي ؤو 

م في مىا٤َ مسخلٟت وال جغبُها خمُطخي وال نلت وؿبُت لهما ب٣بُلت ال٣ىاص املٗغوٞت ، و٦ظل٪ َىا٥ ٖضة ٢باثل ؤزغي لها هٟـ لاؾ

ببًٗها ؤًت  نلت ؤو وؿب مشل ٢بُلت لاخمضي ، هجضَا في املُمىوي الؿالمي ولاخمضي املٗبضي املؿغوحي ولاخمضي املال٩ي ولاخمضي 

ًٓ بٌٗ الٗىام ؤن َظا الدكابه َى مؿمى ل٣بُلت طاث وؿب واخض ٞ هي لاههاعي ولاخمضي في مهغ ولاخمضي في الكما٫ ، ٍو

 ما جدكابه ال٣باثل في ؤؾمائها وجسخل٠ في ؤوؿابها ، و٢ض ٢غؤث ال٨شحر مً ٦خب لاوؿاب ٞىظضث 
 
البا ٢باثل مخٟغ٢ت باؾم واخض ، ٚو

 ٞحها ما ًا٦ض ٢ىلىا ؤٖالٍ .  
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ه والؼم ُاله ومً ًدبٗهم وصزلىا مٗهم زمؿت مباٍع  3زمؿت الخلت ابغاَُم ابً ؾالم ٖو

زُل ٖلى زمؿت مباع٥ ابً قامي ٖلى زمؿت ال٣ىاص ومً ًدبٗهم والؼم بكُبل ابً ص

طوي صزُل ومً ًدبٗم والؼم ابغاَُم ابً ؾالم ٖلى الهىىص زمؿت الخلت ومً ًدبٗهم 

ه م٘ املظ٧ىعًٍ ال٣ىاص وطوي صزُل في الخمُت  ٖلى ان الهىىص زمؿت الخلت زمؿت مباٍع

لى طال٪ و٢٘   4خغب املمكُت 1وا٢ىان 1والًُٟت مؼو٫ الغب ٌٗبض والٛغاب اؾىص ٖو

 له زحر  قاَضًً .لاقهاص وهللا وعؾى 

قهض بظال٪ قلُت ابً قلىة الغوٍطخي قهض بظال٪ ؾالم ابً مؿلم الٗىفي قهض بظل٪ 

اخمض ابً ؾٗىص الٗىفي قهض بظال٪ ٖهُضان ٖبُضهللا الٗىفي ٦خب وقهض بظال٪ خمُض 

ض الهىضي .  ابً مدمض ابى ٍػ

 ؤؾماء الىاعصًً في الىز٣ُت : 

 مباع٥ بً قامي )الػم ٖلى زمؿت ال٣ىاص(. .3

 ظابغ بً زامغ )مً زمؿت ال٣ىاص(. .1

 ببغاَُم بً ؾالم )الػم ٖلى لازلت (. .1

 كُبل بً صزُل )الػم ٖلى طوي صزُل(.ب .4

 قاَض(. ،قلُت بً قلىة الغوٍطخي ) الجخضلي  .5

 ؾالم بً مؿلم الٗىفي )قاَض(. .6

 ؤخمض بً ؾٗىص الٗىفي )قاَض(. .7

 ضهللا الٗىفي )قاَض(.ُٖهُضان ٖب .8

ض الهىضي .9  )٧اجب وقاَض(. خمُض بً مدمض ؤبى ٍػ

                                                           
3
 .

 
ا  الؼم : مً اللؼم وهي لاجٟا١ والخالػم ، ؤي ما ٩ًىن ٖلى ٖاج٤ امللؼم ال٣ُام به في خاالث مٗغوٞت ٖٞغ

1
 ًُٟت : امل٣هىص بها املا٫ .ال 
1
ؤ٢ىان خغب : امل٣هىص بها ٢ىاهحن خغب ، مً ٖاصاث وج٣الُض و٢ُم وؤٖغاٝ ، في خاالث الؿلم والخغب وخاالث الخسانم والجزاٖاث  

 وفي خاالث الخل٠ ولاظاعة .  
4
غاٝ الؿاثضة الضاعظت املٗمى٫ بها .   املمكُت : لٖا
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          واملت شيلها أضل حجت هىع الىجُلت 

 بُؼ وشغاء  : مىغىغها ، (83)عكم الىجُلت

سها    :  َـ 1315 جاٍع

ا  :   م٨خبت املال٠ مطضَع
 

 

 : هظ الىجُلت

 الخمض هلل وخضٍ 

ل٣ض جدايغ ٖلي ًضًىا ظماٖه مً 

م خؿحن  ؾٗضي  ببًاملؿلمحن َو

 و٦ظخمُض  ببًوخًغ لخًىعٍ ؾٗضي 

ىىبه في ًبإ خؿحن ٖلى ؾٗضي ما 

ؾٗضي ٖلى  ببًبإ خؿحن  ٦ظه ُلعجلا

َى  خمُض بشمً مٟهىم ما ببًؾٗضي 

ٖىض ٣ٖض البُ٘  هٛومبلمجهى٫ ٢ضٍع 

ا٫ ٞغاؾىه  40  والكغء  مى٣ىصٍع

 البُ٘ ٍ مً ًض املكتري في ًضصمٗضو 

 ءوملكتر ملٗلىم  بهاط٣ًى٫ بٗذ  ولبُ٘

ذ ل قٕغ  سخي ؾىاثى٣ًٟى٫ اقتًر

  لبلضاملؿلمحن و٦ٟل خؿحن ٖلى ما بإ و 

الظي   البال  ًدضَا مً خضع الهمض وهي

 لىجُُٗه . اقامي الىسل ومً الكغ١ 
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ؼ  ؤبىاءوقهض ؤخمض بً ابغاَُم وقهض هللا ٢بل زل٣ه و٦خب قهض  َـ 3135مًًٗ ببً ٍٖؼ

يُٛم ًىم  ببًمدمض وقهض مدهجي  ببًٖبض الغخُم وقهض يُٛم  ببًوقهض عخُم 

سها عبُ٘ جا  ًىم الغبٕى .  37جهاع  جاليٍع
 

 

 جصخُذ لازؿاء إلامالئُت الىاعصة في الىجُلت : 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 والكغاء  والكغء ٦ظا  ٦ظ

 والباج٘ ولبُ٘ الباج٘ البُ٘

 املٗلىم  ملٗلىم بهظا  بهاط

 والبلض  ولبلض واملكتري  ءوملكتر

 والكغاء  والكغء البالص  البال

   الباج٘  البُ٘

 

 

 : أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

 ( .الباج٘)خؿحن بً ؾٗضي  .3

 (. املكتري )ؾٗضي بً خمُض  .1

 (. قاَض)مدهجي بً يُٛم  .1

 (.قاَض)عخُم بً ٖبض الغخُم  .4

 (. قاَض)مدمض  بًيُٛم  .5

 ؤخمض بً ببغاَُم )قاَض(. .6
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    واملت شيلها أضل حجت هىع الىجُلت 

وضُت وكف ببلضة عابغ  مىغىغها  : ، (84)عكم الىجُلت 

 بً شامي اللشُش / مباعن 

سها    :  َـ1322 جاٍع

ا  :  املإلف مىخبت  مطضَع

 :  هظ الىجُلت

 الخمض هلل وخضٍ 

قامي باوي  ببًا٢ى٫ واها مباع٥ 

غة با٢ُه زوآلا  ُههٞاٖلمذ ان الضهُا 

واها اقهض ان ال اله لا هللا وخضٍ ال 

٪ له واقهض ؤن مدمض عؾى٫  قٍغ

هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم واها بدا٫ 

ضم املىاو٘  الصخه والؿالمه ٖو

ُه ومً طل٪  ٢ٟذ مالي ؤو الكٖغ

 يالصؤو وخبؿذ وجهض٢ذ ٖلى 

 ضاالص الظ٧ىع ٖؤو الص ؤو الظ٧ىع وزم 

ظُل مً بٗض ظُل  ولاهثى  لاهار

خُه  ماصامما لها ػوط جإ٧ل  يالظ

لىاعثها ههِب ولِـ  ما٫ماجذ  بطاو 

لؤلهثى ال ؾهمُه وال ٢ؿمه م٘ الظ٧ىع 

مً ٚغؽ  اقغثظمُ٘ ما  ولى٠٢

في بغ  ومكتراهسل ومضع وص٧ا٦حن 

ه زافي  ؼ بحنو٢ٍغ وظمُ٘   َحن ٍٖؼ
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ُا٫  مإ٧لله في ههُٟت الضلى لا  مالي والى٠٢ مً ٚغؽ ُٞه مً الى٠٢ ما ُاله ٖو َى ٖو

ال ًبإ  ٧لءماما لهم ُٞه ٚحر  و٠٢والُٗاط باهلل ًغظ٘ ٖلى الى٢ُٟه  ه٣غيىاا بطاُٖاله و 

ً خُض اجهم  غصون ٞحها و٢ٟا هلل حٗ ًاء٧لىن وال ًَغ صخُدا هاٞظا ٢الُا  ةلىمً الى٢ُٟه ٍو

اَل الى٠٢ املظ٧ىعًٍ ًغظ٘ ٖلى  اه٣غيى ا بطاو الًغصٍ ال ُٚٔ وال عضخى وال ٣ٞغ وال ٚجى 

ًغظ٘ ٖلى الخغمحن  ه٣غيىاا بطاو  والُٗاط با هللا ٖلى طاث لاعخام ه٣غيىاا بطاالٗهبه و 

ٟحن ٞمً بضله بٗضما ؾمٗه  ؾمُ٘ ٖلُم قهض  انازمه ٖلى الظًً ًبضلىهه  ٞا اهماالكٍغ

خمُض  بًبؾالم  بظال٪وقهض  وخٓغ مؿلم الٗىفي  ببًوقهض ؾالم  وخٓغ هللا ٢بل زل٣ه 

 ُُٖه وهللا زحر الكاَضًً . ببًو٦خب وقهض مؿاٖض  يالٟاعسخ

ش ًىم لاخض املباع٥  جاٍع

ً و  ماًهؾىت زالر                                هزىحن اٖكٍغ  مً الهجٍغ الىبٍى

 جصخُذ لازؿاء إلامالئُت الىاعصة في الىجُلت : 

 الصخُدتاليلمت  اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 ما  ما٫  ما صامذ  ماصام  

 واملكتري  ومكترا والى٠٢  ولى٠٢

 ما ؤ٧ل ٧لءما ما ؤ٧ل  مإ٧ل

 هما ةٞ ٞا اهما ًإ٧لىن  ًاء٧لىن 

ً ً  ماًه و زىحن اٖكٍغ كٍغ    ماثت وازىحن ٖو

 : أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

 . )املىصخي( مباع٥ بً قامي .3

 . )قاَض( ؾالم بً مؿلم الٗىفي .1

 .  )قاَض( بً خمُض الٟاعسخي ؾالم .1

 .)٧اجب وقاَض(مؿاٖض بً ُُٖه  .4
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        واملت  شيلها  أضل حجت هىع الىجُلت .

 غبُؼ أعع في واصي عاب مىغىغها  :  ، (85)عكم الىجُلت 

 بىاخُت الؿىق باالخخياع .

سها    :  ٌ 1325  جاٍع

ا  :  املإلف مىخبت  مطضَع

 هو الىز٣ُت : 

 الخمض هلل وخضٍ 

 ٌ  3115ٖام  15في ظماص جالي ًىم 

اهه ملا ٧ان ل٣ض خًغوا عظا٫ ال٣ىاص 

م بغ٧ي بً مباع٥ ابً قامي  َو

ومدمض ابً خمىص ابً صزُله وخًغ 

 ٪ لخًىعَم الكُش خؿحن ابً مبحًر

زم ان الكُش خؿحن َلب مً 

املظ٧ىعًٍ اعى في واصي عابٜ بىاخُت 

ه  الؿى١ مً ٕٞغ باالخخ٩اع طٖع

 60طعإ ٖغى  70مٟهىمه َىلها 

ا٫ ٍو ا ٧ل ٖام ٍع دضَا وخ٨َغ

بكهاصة   الجهاةاملظ٧ىعًٍ مً ظمُ٘ 

ىى هللا ابً عاجر  ٖلي ابً الجؼي ٖو

بضو ابً ناص١ الهُٗضي و٦خب  ٖو
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 .    3وقهض مدمض ابً نبُان

 جصخُذ لازُاء الىاعصة في الىز٣ُت : 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ   

   الجهاث  الجهاة

 ؤؾماء الىاعصًً في الىز٣ُت : 

 بغ٧ي بً مباع٥ بً قامي )ناخب لاعى املاظغ(. .3

 مدمض بً خمىص بً صزُلت )ناخب لاعى املاظغ(. .1

٪ )املؿخإظغ(. .1  الكُش خؿحن بً مبحًر

 قاَض(. ،ٖلي بً الجؼي )الهىضي  .4

 قاَض(. ،ٖىى هللا بً عاجر )الهىضي  .5

 ٖبضو بً ناص١ الهُٗضي )قاَض(. .6

 ٧اجب وقاَض(. ،مدمض بً نبُان )الىجبي  .7

 الخضوص : 

 مدضوص بإمال٥ ؤصخاب امل٩ان مً ٧ل الجهاث . ،في واصي عابٜ هاخُت الؿى١ 

 

                                                           
3

ت ، و٢ض َلب الكُش صزُل بً خمىص بًعى َى الكُش بغ٧ي بً مباع٥ بً قامي ومدمض مً َظٍ الىز٣ُت وٗٝغ ؤن ناخب لا  

ىلها  ا٫ واخض ، َو ت ٍع ٪ مجهم اؾدئجاع  ؤعى بىاصي عابٜ  ، م٣ابل ؤظغة ؾىٍى غيها  70خؿحن بً مبحًر  ٖو
 
 ، واملالخٔ  60طعاٖا

 
طعاٖا

ل٪ ، ٧اهىا ًاظغون لاعى خٟاْا ٖلى مل٨ُت لاعى ألبىائهم ان لاعى املاظغة مل٪ آ٫ قامي ، واملداَت مً ٧ل الجهاث بإصخاب امل

٪ الٛاهمي ، الُبٗت لاولى في الهٟدت  ٪ لل٩اجب ٖبضهللا ماَغ بً مبحًر ، ٣ٞض ٢ا٫  101-101وألخٟاصَم ، و٢ض ٢غؤث في ٦خاب آ٫ مبحًر

 خٟاْه ٖلى مل٨ُت لاعى في عابٜ ختى
 
ج٩ىن ألَلها وألبىائهم صون ؾىاَم ، بظل٪  مٗغى بُان مأزغ الكُش بؾماُٖل :"مً مأزٍغ ؤًًا

 لدؿُحر صٞت لامىع لا٢خهاصًت ولاظخماُٖت ، ٧ان ٌؿمذ ٣ِٞ لؤلظىبي 
 
هغاٍ ًمى٘ جملُ٪ ؤعى عابٜ لؤلظاهب ، ل٨ىه م٘ طل٪ وحؿهُال

ض لاظىبي ؤن ٌٛ اصع عابٜ ٞله ؤن ًسخاع بحن بد٨غ ؤعى والبىاء ٖلحها صون ؤن ًمخل٨ها ختى ولى اؾخمغ ٖلحها زمؿحن ؾىت ، وبٗض ؤن ًٍغ

 : ً بُ٘ ؤزازه وؤه٣ايه مً َىب  -ؤمٍغ لاو٫ : ؤي ًإزظ زمً البِذ ٣ِٞ صون لاعى ألهه ال ًمخل٨ها . الشاوي : ؤن حهضم البِذ ٍو

م ال٣اعت ولم  تر٥ لاعى ألَلها زالُت ٦ما حؿلمها ٖىض ٢ضومه بلحها" . اهخهى الىو ،  ٣ٞض ؤَو إزظ ازاثها له ٍو  وؤزكاب ٍو
 
٨ًً مىهٟا

٪ ؤزى الكُش خؿحن الىاعص اؾمه في َظٍ الىز٣ُت ٖلى ؤجهم ٧اهىا الخ٨غ  بىاء هٓام بلى جُغ١  ٖىضما ٖلى ؤن الكُش بؾماُٖل بً مبحًر

ظا ٦الم ٖاع ًٖ الصخت . م لم ٣ًىمىا بالبُ٘ لؤلظاهب بهما ٧اهىا ًاظغون ٣ِٞ ، َو  ؤصخاب امل٩ان َو
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        واملت شيلها أضل حجت هىع الىجُلت 

 غلض مباٌػت مىغىغها  : ، (86)عكم الىجُلت

سها    :  َـ1325 جاٍع

ا  :  املإلف مىخبت  مطضَع

 : هظ الىجُلت

 الخمض هلل وخضٍ 

غ  ٧ان ًىم ملا ه اه طال٪املىظب جدٍغ

َـ ل٣ض 3115في عمًان ؾىت  17

مدمض  ببًخًغ ٖلى ًضًىا ٖىى 

َُم امه وخًغ لخًىعٍ ابغ َُٗ ببً

ٌ بإ ٖلى حمب ببً ٪ زم ان ٍٖى ًر

 فيكى٧اث مابغاَُم ؾذ هسالث 

ٍ مدمض في بالص قامي الظي ؤبى ٚغؽ 

ت مً قام ومً قغ١  ًدضَا الخغاٍػ

محن وخضع مل٪ قامي  ٖىى  ببًٍو

ٌ بإ الؿذ  ال٣اًضي وٗم ٍٖى

بشمً مٗلىم ٚحر مجهى٫  ثالىسال 

ا٫ ٖملت  ٢11ضٍع ٖىض ٣ٖض البُ٘  ٍع

ٌ الشمً  الؼمان  ٞاؾخلم ٍٖى

 ٌ ا والخمام والؼم ٍٖى املظ٧ىع بالٞى

مُ٘ ٦ٟله ٖلى خماًت ما بإ مً ظ
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ٖاج٤ و٦خب وقهض  ببًمباع٥ وابغاَُم  ببًماعور بكهاصة بيُت  ذ٦ٟلي والخلى٫ إو الضٖ

 ....... وهللا ٖلى ما ه٣ى٫ و٦ُل .  ببًمدمض 

 جصخُذ لازؿاء إلامالئُت الىاعصة في الىجُلت : 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 ٦ٟلت  ذ٦ٟل طل٪  طال٪ 

 : أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

 .   الباج٘() مهُٖىى بً مدمض بً َٗ .3

٪حَُم بً مبابغ ب .1  . املكتري() ًر

 .  ناخب البالص() قامي بً ٖىى ال٣اًضي .1

 .  قاَض() بيُت بً مباع٥ .4

 .  قاَض()بغاَُم بً ٖاج٤ب .5

 ٧اجب وقاَض( .)مدمض بً نبُان  .6

 الخضوص : 

ت(.)مً قام :   الخغاٍػ

مً وخضع:   مل٪ قامي بً ٖىى ال٣اًضي(.)مً قغ١ ٍو
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     واملت شيلها  أضل حجت هىع الىجُلت 

 مىغىغها  :بُؼ وشغاء . ، (87)عكم الىجُلت 

سها    :  َـ1328 جاٍع

ا  :   مىخبت املإلف مطضَع

 : هظ الىجُلت

ٖلى ؾُضها مدمض  والهلىالخمض هلل وخضٍ 

لى   وؾلم  صخبهٖو

ُهحجه   يَظ ُت ٌٗٝغ م ٖع دغعٍ مٖغ

ٓهغ م٨ىىجها ٖىض اخخُاظها  مًمىجها ٍو

وما بحن ًضًىا لُضها اجها ل٣ض خًغوا ؤو و 

عصاص  ببًالغظلحن البالٛحن الغقُضًً مهلر 

ٖلُشه و٢ض بإ خمضان بً  ببًوخمضان 

ه ُالٗلُص صٚاًبـ ؤبىٖلُشه البالص املؿماٍ 

عصاص بشمً مٗلىم ٚحر  ببًٖلى مهلر 

 ٞغهجيظىحي اعب٘ مجهى٫ ٢ضٍع ومبلٜ 

مٗضوصٍ مى٣ىصٍ مً و٢تها وخُجها واؾخلم 

والبالص لها خضوص  ي املكتر  واؾلمالبُ٘ 

حٗٝغ بها ٖىض حٛحر الؼمان ًدضَا مً 

ٖٟجي ومً الُمً ًٞاَا ومً  ببًاملٛغب 

مغ ومً  ببًقغ١ ًٞاَا ومؿٗىص  مٍغ

 وا٦ٟلظغي  ببًالكام الهمض ومكغب 
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لى  ؾاع خمضان بً ٖلُشه ٖلى ما  ٖو

وعإ مً ماله ًغيُه   عإ الخ٤ غءالخك

الخي ًٖ  ًاعزه ماًىعرٌٗضًه ٦ٟل  الباَل

الظعإ  البإًٖ البا٤ً البإ   وه٣ياملُذ 

ا٫   بغمبالظعإ واؾخلم خمضان زماهُت ٍع

 وابحر ٦ٟاله ومكغوٍ ٖلى مهلر هسله 

ؾبُل لها مٗض ٖلى ال٣ٟغاء واملؿا٦حن 

 ٌ .3118ؾىت  ٫30 ؤو املضٍع . ُٞغ 

وقهض   عصجلله ببًقهض بظل٪ عصٍ  ،٢بل زل٣ه  هللاوخًغ لخًىعَم مً لاقهاص قهض 

مض وقهض بظل٪ قامي  ببًبظل٪ بغا٥   ببًخؿحن و٦خب وقهض ٖبض املدؿً  ؤبى خٍى

 زماؽ وهللا زحر  الكاَضًً .  ببًنامل وقهض بظل٪ ابغاَُم 

 جصخُذ لازؿاء إلامالئُت الىاعصة في الىجُلت : 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 َظٍ  يَظ والهالة  والهلى

ُه ُت  ٖع  لضًىا  لُضها قٖغ

 وؾلم  واؾلم ظىُه  ظىحي

 ناع  ؾاع و٦ٟل  وا٦ٟل

 عاعي الخ٤  عإ الخ٤   الخكغة  غءالخك

 ماعور  ماًىعر وعاعي الباَل  وعإ الباَل

 والى٣ي  وه٣ي ًغزه  ًاعزه
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 ؤبغم  بغم بالبإ  البإ

 عصة هللا  عصجلله والبحر  وابحر

 : أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

 ( .املكتري  )مهلر بً عصاص  .3

 ( .الباج٘ )خمضان بً ٖلُشه  .1

 ( . قاَض )خؿحن  ؤبى قامي  .1

 ( . قاَض )عصة هللا  بًعصة  .4

مض  .5  ( . قاَض)بغا٥ بً خٍى

 ( .قاَض)زماؽ  بًبغاَُم ب .6

 ( . ٧اجب وقاَض )ٖبض املدؿً بً نامل  .7
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        واملت  شيلها  أضل حجت هىع الىجُلت .

 بً بغوي الشُش مًئحاػة  مىغىغها  :  ، (88)عكم الىجُلت 

 ببىاء مؿىً للمؿاهين بىاصي عابغ  وأزىاهه شامي

سها    :  ٌ 1332  جاٍع

ا  :  املإلف مىخبت  مطضَع

 هو الىز٣ُت :

ُه  َظٍ حجت َظٍ حجه قٖغ

 مدغعٍ 

ا٢ى٫ واها الخ٣حر ال٣ٟحر الى هللا 

الغاجي مً هللا الٟٛغان ٖلي ابً 

اظاػة مً  َظة  بئجيمدّٟى 

ىى ُٖا٫  ضم ٖو بغ٧ي وصٍع

املغخىم مباع٥ ابً قامي عيا 

ُا٫ ازحهم  مً ازىاجهم ٖو

ُالهم ٖلى بىاء مؿ٨ً  ٖو
للمؿا٦حن ظاهب املسجض مً 3

                                                           
3

امل٣هىص باالظاػة ؤن ؤصخاب لاعى مً ُٖا٫ مباع٥ بً قامي ٢ض ؤظاػوا للمكٝغ ٖلى ؤمىع املسجض مً بىاء مؿ٨ً للمؿا٦حن  

حن لل٣ُام بهظا الٗمل الخحري الىبُل ، وبن ص٫ّ ٖلى شخيء ٞةهما ًض٫  بجاهب املسجض ٖلى ؤعيهم بىاصي عابٜ ، ٞهم بهظا املاهدحن املخبٖر

ً ؤزىحن ال زالض لى عؤؾهم الكُش بغ٧ي للخحر  ، وزاهحهما ؤن  ٖلى ؤمٍغ في ؾٗت مً  قامي بً مباع٥ ُٖا٫لهما ، لاو٫ خب آ٫ قامي ٖو

ىا بإعى لهم في ظىاع املسجض لبىاء مؿ٨ً للمؿا٦حن ، ٞال ٣ًىم بهظا الٗمل الىبُل لا ناخب ٢ضعة واؾخُاٖت  الِٗل ٣ٞض جبٖر

 ؤ٦ثر مً وز٣ُت جىو ٖلى الى٠٢ والهبت .  وهٟـ زحرة ، ٣ٞض مغ في جىز٣ُىا واًغاصها الىزاث٤
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ٚغبا وقغ٢ا وازىا ٖكغ طعإ قاما و٢بلت اظاػة خؿىت ٕٞغ اطٕع اعبٗت ٖكغ 

 هلل في اعيهم خُاء مً هللا واها ًا ٖلي م٣غ ٖلى طل٪ وزخمي ٖمىصٍ.

بُض هللا ٖٝى زٍغو .ُُٖت هللا بكهاصث بضالغخُم ابى خؿً ٖو   ٖو

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ  

 َظٍ  َظة بإن  بئجي

   بكهاصة  بكهاصث

 ؤؾماء الىاعصًً في الىز٣ُت :

 ٖلي بً مدّٟى )٧اجب وقاَض(. .3

 بغ٧ي بً مباع٥ بً قامي )املخبٕر ببىاء مؿ٨ً للمؿا٦حن( .  .1

ضم بً .1  قامي )مخبٕر م٘ ؤزُه بغ٧ي (. بً مباع٥ صٍع

 (. بغ٧ي ؤزُه م٘ مخبٕر) قامي بً مباع٥ ٖىى بً .4

 ُُٖت هللا ؤبى خؿً )قاَض(. .5

 )قاَض(.ٖبضالغخُم ؤبى خؿً  .6

 ٖبُضهللا ٖٝى زٍغو )قاَض(.  .7

 مؿاخت لاعى الهبت لبىاء مؿ٨ً للمؿا٦حن بجاهب املسجض :

 ظاهب املسجض مً ٕٞغ ؤطٕع اعبٗت ٖكغ .

 ٚغبا وقغ٢ا : ازىا ٖكغ طعإ .

حن مً ُٖا٫ مباع٥ بً قامي  .قاما و٢بلت :  هي لاعى املمىىخت مً ٢بل املخبٖر
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   واملت شيلها ضىعة حجت هىع الىجُلت 

صفؼ هفلاث وحغؿُت  مىغىغها  : ، (89)عكم الىجُلت

 جيالُف

سها    :  َـ1334 جاٍع

ا  :  غبض الخىُم كابل  مطضَع

 :  هو الىز٣ُت

 الدجاػ 

 ٢ىهضاهلػي              ة٢ى 

 بؿم هللا الغخمً الغخم  

  املضًىت املىىعة   

1  ً  3114ٌحكٍغ

طي الىجضة والٛحرة والخمُت  بلى

خؿحن  والهضا٢ت والضًاهت إلاؾالمُت

٪ باقا  ٣ه هللا ملا ًدب  3مبحًر ٞو

كا   َو

                                                           
3

( وقاٍ ال٣ضم پا:  ٞاعؾُت مغ٦بت ٧لمت: ) باقاَىا٥ الٗضًض مً لال٣اب التي ٧اهذ جمىذ لؤلشخام في الضولت الٗشماهُت مجها ل٣ب  

ٗاص٫ والخ٩ام الهامت والصخهُاث والججرلاث ، الباعػًٍ الؿُاؾُحن بلى الٗشماوي الؿلُان ًمىده الٗشماهُت الضولت في ي ٞسغ  ل٣ب  َو

ت اللٛت في باقا ل٣ب ىا٥.  لىعص ل٣ب إلاهجلحًز حٍر والباي  والؿغصاع ، و٢اثم٣ام ، وؤمحرالي ، ؤٞىضم مشل ؤزغي  ؤل٣اب َو  ،  ال٨شحر ٚو

ُم ال٣بُلت بكُش ال٣بُلت  . للضولت زضماث ٣ًضمىن  ملً لال٣اب َظٍ جمىذ و٧اهذ ل٣ب ٖػ ى ًإزظٍ  وال ًل٣ب به قُىر ال٣باثل ، ٍو َو

امخه ل٣بُلخه وال ًمىذ مً ؤخض . وفي ٖهض الخلُٟت الٟاَمي املؿدىهغ  باهلل ٧اهىا ًىٓغون بلى املُٗىحن مً ٢بلهم هٓغتهم بلى ٦با ع مً ٖػ

 لهم ٖلى إلاؾخمغاع في بض الضٖىة لهم وبؾخمغاع  والئهم لهم ، وج٣ابل َظٍ لال٣اب
 
 ضخمت حصجُٗا

 
 عظا٫ الضولت ُٞمىدىجهم ؤل٣ابا

اًاَم بمٓهغ ال٣ىة ، وجم٨ً مً هٟىطَم ٖلى ؤجهم  م ؤمام ٖع باإلعجُاح والك٨غ وإلامخىان ، وج٩ىن َظٍ لال٣اب مً ظهت ؤزغي جٓهَغ

بمخضاص لىٟىط الؿلُان ؤو الخا٦م ، ومً جل٪ لال٣اب الطخمت : لامحر  لاظل ، مكٝغ املٗالي ، جاط الضولت ، ؾ٠ُ إلامام ، املٟٓغ في 

غؾها ، طو الؿُٟحن ، هجُب الضولت ونيُٗها ، طو  الضًً ، هٓام املامىحن ، مىخسب الضولت ونٟىتها ، طو املجضًً ، مىجب الضولت ٚو

 ؤل٣اب جيؿب الى م٩ان مشل  .  الٟهلحن ، ٖمضة الخالٞت
 
٧ل٣ب ٖلى شخو في م٩ان وقُش الُمً قُش عابٜ وقُش املضًىت َىا٥ اًًا
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 ٢ُٗذ مىانلخىا م٘ الكما٫ 
 
َظٍ لاًام و بما ان َال٘ الخغب جدغ٥ بال٨ٗـ ٢لُال

 خهل لىا اخخُاط ُٖٓم للضعاَم . 

ىه واقٛاله وما ًمل٪  ٪ باقا الظي جغ٥ َو ٞال ًضٞ٘ طا٥ لاخخُاط َهىا لا خؿحن مبحًر

ضفي ؾبُل خبه للضًً املبحن لاخمضي ونضا٢خه للضولت  شماهُت وازخاع ٗالٗلُه ال ةاملٍا

 خاظىع( . )لا٢امت في 

 . 
 
لر ٖاظال ً ال٠ ظىُه واعظى٦م اعؾالها بىصاٖت مهلر نٍى ٞاَلب مى٨م ٖكٍغ

٣ىن هخإو مٗ ه الظًً ًٍغ ت الؿٍٟغ ٨م َظٍ التي تهىن اخخُاط يباٍ وظىىص الخملت الدجاٍػ

ُغ الىبىي جدذ ْل  ٟضون خُاتهم ألظل ؤن ال ًتر٥ الدجاػ وباالزو ال٣بر لٖا صمائهم ٍو

هت في إو مى٨م بإوي اؾعى واظتهض بجمُ٘ َا٢تي وؾٗتي لخ٣ضًغ جل٪ املٗ ؤو نلُب لاه٩لحز 

 ُىت الٗلُا ٞى١ املإمى٫ وا٢بل هىاْغ . مغ٦ؼ الخالٞت الٗٓمى والؿل

 والؿالم ٖل٨ُم وعخمت هللا وبغ٧اجه . 

ت ت الؿفٍغ  كائض الخملت الدجاٍػ

 : أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

٪بً خؿحن  .3 لر -1  الٛاهمي() مبحًر  .  الجخضلي() مهلر نٍى

                                                                                                                                                    
ا . ٢ا٫ ٖىه هجضة ٞخخي نٟىة حَر ُاهُت ما ههه : قُش ٖكحرة ػبحر بخضي ٖكاثغ ٢بُلت خغب وقُش بلضة عابٜ .  ما ٚو في الىزاث٤ البًر

ٗمل في  ت َو مل٪ ٖضة ؾًٟ ججاٍع ا ، ٍو  ًُمذ بلى الؿلُت مهما ٧ان مهضَع
 
 َماٖا

 
 ، وعظال

 
م ه٣ىطا ٧ان مً ؤَم قُىر خغب وؤ٦ثَر

٠ جؼوٍضٍ بال ٣اوم . وملا ونلذ املضاٞ٘ ججاعة الؿالح . َلب بلى لاه٩لحز زم بلى الكٍغ ؿالح واملا٫ ، ٞلم ًلب َلبه ، ٞاٖتزم ؤن ًخمغص ٍو

ت ٖلى ْهغ بخضي الؿًٟ بلى عابٜ في ًىم زالزت جمىػ / ًىلُى  ضص بةَال١  3936املغؾلت بلى ال٣ىاث الدجاٍػ ٪ بهؼالها ، َو مى٘ ابً مبحًر

ُهل هدى  الىاع ٖلى ٧ل مً ًجز٫ م٘ املضاٞ٘ ، ٞإٖاصَا لاه٩لحز بلى ظضة ،  بٗض جغاظ٘ ٢ىاث ٖلي ٞو
 
وملا ؤنبدذ عابٜ مهمت اؾتراجُجُا

٠ خؿحن ٖلى طل٪ وؤعؾل ٢ىي ب٣ُاصة ابىه لانٛغ  الٛغب ... وا٢ترح لاه٩لحز ؤن ًًغبىا عابٜ بال٣ىابل مً ؾٟجهم  ، ٞاٖترى الكٍغ

٪ ض ٖلى عؤؽ ٢ىة مً عظا٫ الٗكاثغ والجىىص الىٓامُت وملا وظض ابً مبحًر ض ، وؤ٢ؿم له  لامحر ٍػ هٟؿه في وي٘ خغط اؾدؿلم لؤلمحر ٍػ

 ٖلى 
 
م٘ عظاله ًمحن الىالء ، ول٨ً لامغ لم ًُل به بط بهه َغب بلى الجبا٫ في ؤوازغ الكهغ وانبذ َىا٥ م٘ ظماٖاث مً عظاله زُغا

٪ بخ٣ضم ج٣ضم لامحر ٖبضهللا م٘ ظِكه هدى امل 3936مازغة ٢ىاث الشىعة . وفي ٧اهىن لاو٫ /صٌؿمبر ٖام   ىجئ ابً مبحًر ضًىت . ٞو

 وعاءٍ ٧ل ما لضًه مً مان وطزحرة 
 
و٢ُل ٖىه خؿحن الغابػي ٚاصع عابٜ ٖىض  )......(ال٣ىاث الٗغبُت ، ٞهغب وازخٟى في الجبا٫ جاع٧ا

 الحها . و٦خب عؾاثل بلى ٖلي ب٪ ٣ًى٫ ٞحها بهه ال ٌؿخُُ٘ املجيء بلى عابٜ ول٨ىه ؾحه
 
اظم لاجغا٥ في خا٫ ؾماٖه بإن ٖلي ب٪ مخىظها

 
 
٠ بضال ٠ ، وؤن َغوبه بٗض ؤصاثه ٢ؿم الىالء للكٍغ غي الكٍغ ج٣ضمهم وعٌٞ ٖلي ب٪ الخٗامل مٗه بٗض آلان بلى ؤن ًظَب بلى م٨ت ٍو

 وعبما ؾِخم جىهِب ابً ؤر له مىظىص آلان 
 
غاب ٖىه ًىمُا خسلى إلٖا ض ب٪ ، ٧ان له ؤزغ ٦بحر في بيٗاٝ الش٣ت به . ٍو في مً م٣اجلت ٍػ

٠ .     800مٗؿ٨غ ٖلي ب٪ م٘  ٪( ُٞما لى ؤزبذ والٍئ للكٍغ  مً خؿحن)مبحًر
 
 بضال

 
 عخل مً ال٣بُلت قُسا
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   واملت شيلها ضىعة حجت هىع الىجُلت 

ً  عؾالتمىغىغها :  ، (91) عكم الىجُلت ئلى خؿين مبيًر

 باشا

سها    :  َـ1334 جاٍع

ا  :  املإلف مىخبت  مطضَع

 :هو الىز٣ُت

 حجاػ         

ت ٢ىماهضاهلػي  ة٢ى   ؾٍٟغ

 ٖضص            

ظىاب طي الىجضة والّخمُت خؿحن  بلى

 
 
٣ا ٪ باقا صام مٞى  :  مبحًر

ازظها م٨خىب٨م ونغها ممىىهحن . 

الخ٣حر الظي  بلىالجىاب الظي بٗشخمٍى 

في عابٜ ل٠ُُ ظضا وفي الخ٣ُ٣ه ٨َظا 

 لىجا
 
خ٨م . ان ل٠ُ بظىاب ٩ًىن الث٣ا

ىاًت الخ٤ ظل قإهه وامضاص عوخاهُت  ٖو

هبُه نلى هللا ٖلُه وؾلم مٗىا ألظل 

دحن . الٗهاة  طل٪ ٧ىهىا مؿتًر

م٣هىعون ومسظولىن . ٦ما ان الغوؽ 

ظبروا ٖلى امًاء مٗاَضة نلر قٍغ٠ 
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 لخ٩ىمخىا
 
٠ لىا ال وب ظضا  في مٗاَضة نلر قٍغ

 
صها . الغوماهُىن اًًا ويٗىا ؤمًاء ظبرا

ؼون وعٍٍؼ . ؤن الُٝغ التي في بواقٛلذ َغ  لاؾىص. ظىىصها مكذ مً ؾاخل البدغ 

 عيغوم . ؤظهاث 

 اَغاٝ اعى ةلىمؿاٖضة لخغ٧اث ُٞال٣ىا . ؤن قاء هللا حٗ
 
با  عوم ؾخ٩ىن مد٩ىمت()٢ٍغ

  بؿاعابُا()و ؽ ازلىا جل٪ البالص وؾُسلىن ٢اعممً ٢بل ظىىصها . ؤن الغو 
 
وباَىم اًًا

ا ٢بل اعبٗحن ؾىت . ؤعظى٦م اعؾا٫ امل٩اجِب التي اعؾلها ل .  بلىا ىالتي اقٛلَى
 
الٗؿحر ٖاظال

ا  اعؾلها ل٨م . والؿالم  ؤو الىجاب اما اُُٖها َىا ملً جدبىن  بلىالضعاَم التي حَُٗى

 ٖل٨ُم وعخمت هللا وبغ٧اجه .

 َـ1334ماعث 12في 

ت ت الؿفٍغ  كائض الخملت الدجاٍػ

 امليرلىا

 : أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

3. .٪  خؿحن مبحًر
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        واملت شيلها ضىعة حجت هىع الىجُلت 

   عابغ بىاصي وشغاء بُؼ مىغىغها : (91)عكم الىجُلت 

سها    :  ٌ  1333 جاٍع

ا  :  املإلف مىخبت  مطضَع

 

 َـ17/3111قٗبان الخمض هلل وخضٍ 

 بٗتقضاص ان ٢ض  ببًا٢ى٫ واها ُٖٟىان 

املدضوصٍ  البلضٍالدجه  َاطيمافي بًُ 

ونىىاجها وماٞحها وما خىتها  هسالَا

٪حامب ببً بغاَُمخضوصَا ٖلى  بشمً  ًر

ا٫ واؾخلم   ازالزحنمٗلىم ٢ضٍع زالزحن ٍع

ا٫  له الخماًت  و٦ٟلت بلىي٘له  واطههالٍغ

ٖلى ما بٗخه في ؾض وظهي وظهه ماعور 

ت اطهًٖ البا٤ً و  وه٣ي املُت الخي ًٖ ًاعزه

 زحر الكاَضًً  وقهض هللاملً ٌكهض و

 ببًخمىص  ببًاخمض  ببً ػ مٟى بظل٪ 

الٗهالوي و٦خب وقهض مدمض ؾٗض  ػ مٟى 

وقهض بظل٪   ؾٗض مدمض ببًاخمض  ببً

ٖبض  ببًٖلي وقهض بظل٪ ٖابض  ببًقدُان 

 الٛاهمي .   ُُٖذ هللاهللا 
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 جصخُذ لازؿاء إلامالئُت الىاعصة في الىجُلت : 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 هسلها  هسالَا البالص  البلضٍ

٪حامب ببغاَُم  غاَُمب ٪  ًر  مبحًر

 وؤطن  واطهه زالزحن  ازالزحن

 و٦ٟل  و٦ٟلت بالىي٘  بلىي٘

 املُذ  املُت ًغزه  ًاعزه

 ُُٖت هللا  ُُٖذ هللا واطن له  واطهت

   بٗذ بٗت 

 : أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

 .  )الباج٘( ُٖٟىان بً قضاص .3

٪ب ليٖ .1  . )املكتري( بغاَُم بً مبحًر

 .  )قاَض( الٗهالوي ػ خمض بً خمىص مٟى ؤبً  ػ مٟى  .1

 .   ؾٗض )قاَض( خمض بً مدمضؤمدمض ؾٗض بً  .4

 .  )قاَض( بً ٖليقدُان  .5

 .   )قاَض( ٖابض بً ٖبض هللا ُُٖت هللا الٛاهمي .6
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    واملت شيلها  أضل حجت هىع الىجُلت 

عؾالت مً الؿلؿان غبض  مىغىغها  : ، (92)عكم الىجُلت

ؼ بً غبض الغخمً الفُطل  ضشُش  ئلىالػٍؼ ُْ َب ضالر بً  ػ 

 .غؿم 

سها    :  َـ1343 جاٍع

ا  :  املإلف مىخبت  مطضَع

 : هظ الىجُلت

 بؿم هللا الغخمً الغخُم     

ؼ بً ٖبض الغخمً الُٟهل   مً ٖبض الٍٗؼ

نالر بً  الكُش / امل٨غم ظىاب لار بلى

الؿالم ٖل٨ُم  ةلىٖؿم ؾلمه هللا حٗ

وعخمت هللا وبغ٧اجه ٖلى الضوام م٘ الؿاا٫ 

ظمُلت بٗضٍ  هللاًٖ خال٨م ؤخىالىا بدمض 

ٖبضهللا  الكُش /ال ًسٟا٦م ؤهىا ؤمغها ٖلى 

 ٪ مغ بً عبُٗان وآ٫ مبحًر بً ػاخم ٖو

بضهللا  ًابـ والظي مٗه  ؤبى و٢باًلهم ٖو

و٦ظل٪ ؤهخم ًهبذ ؾى٨ٗم واخض وعا٨ًم 

ومكىعج٨م واخضة وجخ٣ٟىن اهخم واًاَم 

ذ بزىاه٨م  دىا وجٍغ باملكىعة ٖلى زُت جٍغ

ٞىها بظل٪ ظمُٗا بمكىعج٨م ظمُٗا وحٗغ 

http://im9.gulfup.com/2012-05-26/133802747691.jpg
http://im9.gulfup.com/2012-05-26/133802747691.jpg
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٪ جغاي خاَه زاصم ل٨م ًا خغب وبال  ؾماُٖلاباع٥ هللا ٨ُٞم ومً زهىم  بً مبحًر

اهخم ظمُ٘ مً في زاٍَغ شخيء مً لامىع ًبُه مجي ٞال بُجي وبِىه حجاب ًجيء ٌُُٗجي 

ذ زاٍَغ َظا مالؼم ومً َٝغ بؾماُٖل مإمىع بساٍَغ وؤُُٖه بالظي  ن قاء هللا ما ًٍغ

  . َـ3141]الخخم[              ؿالممىهي ٩ًىن مٗلىم وال

 : أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

ؼ .3  .  هجض والدجاػ خا٦مبً ٖبض الغخمً آ٫ ؾٗىص  3 الؿلُان ٖبض الٍٗؼ

ضقُش قمل ٢باثل )ٖؿم    بًنالر  الكُش / .1 ُْ  (. ُػب 

 ٖبضهللا بً ػاخم . الكُش / .1

 . الٗخُبي() ٖمغ بً عبُٗان .4

 ًابـ . ؤبى ٖبضهللا  .5

6.  ٪ ٪ بً خمضي بً خماص مً  الكُش /َى  )اؾماُٖل بً مبحًر بؾماُٖل بً مبحًر

ؼ   . ( َـ3141ماعة عابٜ ٖام ب٦باع بلضة عابٜ اُٖاٍ املل٪ ٖبض الٍٗؼ

 

 

 

 

 

                                                           
3
ؼ ٖبض املل٪ َى   مىسخى بً ببغاَُم بً م٣غن  بً مدمض بً ؾٗىص بً مدمض بً هللا ٖبض بً جغ٧ي بً ُٞهل بً الغخمً ٖبض بً الٍٗؼ

ضي ماو٘ بً عبُٗه بً يخهي املٍغ غظٗىن  هؼاع بً عبُٗه بلى وؿبه ٍو غة في مىدكغون وبُىجها ٖجٍز ٢بُلت بلى ٍو  في الىظحز.  الٗغبُت الجٍؼ

ؼ ٖبض املل٪ ؾحرة  .   9 م الؿابٗت الُبٗت ، الؼع٦لي الضًً زحر ، الٍٗؼ
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             واملت شيلها  أضل حجت هىع الىجُلت 

بُؼ وشغاء في بالص الىصًىه  مىغىغها  : ، (93) عكم الىجُلت

 عابغ . بىاصي

سها    :  َـ .1345عمػان ؾىت 21 جاٍع

ا  :  املإلف مىخبت  مطضَع

 :  هظ الىجُلت

 الخمض هلل وخضٍ 

ُه  َاطي ُه مدغعٍ مٖغ حجه قٖغ

ًهغ ٌٗٝغ مًمىجها  م٨ىىجها ٖىض  ٍو

اجها اهه ملا ٧ان ًىم ؤو اخخُاظها و 

سها ل٣ض خًغ ٖىضها الغظل  جاٍع

الٗا٢ل البالٜ الغقُض الؿُض مدمض 

بً ٖبض الغخُم وخًغ لخًىعٍ 

الغظل الٗا٢ل البالٜ الغقُض مباع٥ 

وال٩ل مجهم  يالٗهالوبغ٦ه  ببً

ضم املىاو٘  بدا٫ الصخه والؿالمه ٖو

ُه ومباع٥  ُه والٟٖغ  ٚاًمالكٖغ

٤ الى٧اله ًٖ زالخه ظض ٫ في بٍُغ

 ببًبُ٘ ما ًسهها في ػوظها اخمض 

ى هه٠ زمحن في البالص  ُُٖه َو

املؿما الىصًىه بىاصي عابٜ ٢ض بإ 
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مدمض بً ٖبض الغخُم هه٠ الشمحن املظ٧ىع في  البالص بشمً  اؾُض بغ٦ه ٖلى ببًمباع٥ 

ا٫ ٢ُمخه ٢غوف  واقغامٗلىم ٚحر مجهى٫ ٢ضٍع ومبلٛه ٖىض ٣ٖض البُ٘  ا٫ ٧ل ٍع  30ٍع

وال ٖاص ًب٣ى للباٌ٘ ُٞما بإ ال صٖىا  واجماماملٗلىم الىفي  ازمًناٙ و٢ض اؾخلم مباع٥ 

 ًاعزهطل٪ املبُ٘ ٦ٟل ماعور  خماًذبغ٦ه ٖلى  ببًوال َلب والخ٤ وال ؾبب و٦ٟل مباع٥ 

 ٌٗضًه .  وعاعي الباَل ًغيهالخي ًٖ املُذ والى٣ي ًٖ البا٤ً ٖلى اهه عاعي الخ٤ 

 : للىجُلت الؿابلت جابؼ 

املبُٕى  ازمحنوالبالص الظي ٞحها هه٠ 

لها خضوص حٗٝغ بها ٖىض حُٛحر الؼمان 

قامي  ببًمً ًمً مل٪  ًدضٍ

قامي  ببًال٣اًضي ومً قغ١ 

واملكتري ومً الكام املكتري الؿُض 

ومل٪  لازلهومً ٚغب مل٪ الهىىص 

ًٗ الٛاهمي  وقهىص ال٣الَه  ببً يَى

ٖلى اجها ظض٫ م٣لُه مباع٥ ٖلى 

 خاط.  ؤبى البُ٘ قهض خمضان 

لى البُ٘ قهض هللا ٢بل زل٣ه  ٖو

ج وقهض  ببًوقهض بظل٪ هاٞ٘  ٍٖغ

بغ٦ه و٦خب وقهض  ببً يٞاعسخبظل٪ 

 َـ .3145ؾىت  10مدمض نالر وهللا زحر الكاَضًً عمًان  ببًمدمض ؾُٗض 
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 مالئُت الىاعصة في الىجُلت : جصخُذ لازؿاء إلا 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

ًهغ َظٍ  َاطي  ٓهغ ٍو  ٍو

 الٗهالوي الٗهالوى ٢اثم  ٚاًم

 والكغاء  واقغا الؿُض  اؾُض

 والخمام  واجمام الشمً  ازمً

 ًدضَا  ًدضٍ خماًت  خماًذ

   لازله لازله

 : أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

 ( . املكتري )الؿُض مدمض بً ٖبض الغخُم  .3

 ( .الباج٘)مباع٥ بً بغ٦ه الٗهالوي  .1

  قاَض(.)خاط  ؤبى خمضان  .1

ج  .4  (.قاَض )هاٞ٘ بً ٍٖغ

 .  ٧اجب وقاَض() مدمض ؾُٗض بً مدمض نالر .5

 ٞاعسخي بً بغ٦ت )قاَض(. .6

 الخضوص : 

 قامي ال٣اًضي(. بًامل٪ )مً الُمً : 

 قامي واملكتري(. بًا)مً الكغ١: 

 املكتري الؿُض (.)مً الكام : 

ًٗ الٛاهمي(.  ببًمل٪ الهىىص لازلت ومل٪ )مً الٛغب :   يَى
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        واملت  شيلها  أضل حجت هىع الىجُلت 

 بُؼ وشغاء في جٌى ومؿخىعة  مىغىغها  :،   (94)عكم الىجُلت 

سها    :  ٌ 1349  جاٍع

ا  :  املإلف مىخبت  مطضَع

 هو الىز٣ُت : 

 الخمض هلل وخضٍ 

ُه  َاطي ُه مدغعٍ مٖغ حجه قٖغ

ٓهغ م٨ىىجها ٖىض  ٌٗغب مًمىجها ٍو

ا واواجها وو٢تها وػمجها ولاخخُاط  ط٦َغ

سها ًىم  ٧اهاالحها اهه ملا  ٖىضها ًىم جاٍع

 ً كٍغ الشلىر مً قهغ عظب زمؿت ٖو

ت مىه ال٠ وزالر ماثت  مً الهجغة الىبٍى

وحؿه واعبٗحن ل٣ض خًغوا لضًىا وبحن 

ًضًىا الغظا٫ البالٛحن البالٛحن 

الغاقضًً الظًً َم ُٖض بً مؿاٖض .... 

٪ ابً  الضعا١ الىاٞعي ومبرو٥ ابً مبحًر

 مغقض وخًغ بغ٧ي ابً مباع٥ ابً

خد٣٣ان ٖلى  م ٌكهضان ٍو قامي َو

ٍغ مباع٦ه بيذ عوٍطخي  املغؤٍ الجَى

الهباوي اجها باٖذ ٖلى بغ٧ي ابً قامي 

زالزت مىاي٘ بىاصي زى٫ وفي الىؾامي 
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ه ما  لها املحرار مً ظمُ٘ في  ظغ وفي الجمُٗاث بىاصي مؿخىعٍ والشالر املظ٧ىعٍ املبُٖى

حن وزافي وبحن ومؿاقي ومالق ؼ َو امغ وصامغ وشجغ وحجغ وما ًيؿب الجضًه مً ٍٖؼ ي ٖو

ه لها خضوص حٗٝغ بها مً حٛحر الؼمان وهي بشمً مٗلىم ٚحر  الحها والشالر املىاي٘ املبُٖى

االث ؾٗىص زمؿه ٖملت ػماجها مٗضوصٍ  مجهى٫ ٢ضٍع ومبلٛه ٖىض ٣ٖض البُ٘ والكغا ٍع

باٌٗه طمت املكتري والخمام وابغاة ال بالىفىمى٣ىصٍ مً ًض املكتري لُض الباٌٗها م٣بىيه 

قامله واطن له بىي٘ الُض ٖلى طال٪ الشالزه املىاي٘ بُٗا صخُدا هاٞظا مً و٢خه بغاجا 

وال َلب وال خ٤  صٖىاوخُىه ٖلى اع٧ان البُ٘ والكغا وال ٖاص ًب٣ى للباٌٗه في ما باٖذ ال 

ه مل٪ مً امال٥ وؾاعةوال ؾبب وال ًمُىا باهلل ان وظب  املكتري  الشالزه املىاي٘ املبُٖى

خهٝغ ٞحها ٠ُ٦ ٌكاء والؼمذ الباٌٗت اجها الشالزه املىاي٘ خماًتها مً ظمُ٘  ًخدٝغ ٍو

الباَل حٗضًه وان  وعإالخ٤  مً مالها جغيُه  عإ ولاه٣الوالُلبت  والخلى٫  الضاٖاوي 

لى  خهل ٖلى املكتري ٚىاع ا ٞٗلى الباٌٗه الهجا وال٣ضا واملشل والؿىا مً اٖؼ ما جمل٪ ٖو

قهض هللا ٢بل زل٣ه وقهضوا الظًً في نضع الىع٢ه ُٖض ابً   لاءقهاص و٢ٗذ ٪ طال

٪ و٦خب باءمالَم ٖضوان ابً ُُٖه وهللا زحر  مؿاٖض واخمض الضعا٥ ومبرو٥ ابً مبحًر

 الكاَضًً .

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ  

 ٧ان ٧اها َظٍ َاطي

 وناعث  وؾاعة بغاءة  بغاجا

 ولاه٣الب  ولاه٣ال الضٖاوي  الضاٖاوي 

 عاعي  عإ صٖىي  صٖىا

 و٢٘  و٢ٗذ لاقهاص  لاءقهاص
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 ؤؾماء الىاعصًً بالىز٣ُت : 

 ُٖض بً مؿاٖض الضعا١ الىاٞعي )قاَض( . .3

٪ بً مغقض )قاَض( . .1  مبرو٥ بً مبحًر

 بغ٧ي بً مباع٥ بً قامي )املكتري( . .1

 الباجٗت( .  ،مباع٦ت بيذ عوٍطخي الهباوي )الجضٖاوي  .4

 ٖضوان بً ُُٖت )٧اجب وقاَض(.  .5

 ؤخمض الضعا٥ )قاَض(. .6
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    وامت شيلها أضل حجت هىع الىجُلت 

ضال خضان بُان وجُلت:   مىغىغها( 95)الىجُلت عكم ُْ َب  ًتؼ 

 )مىلىلت(. بُنهم وجسطُطها

سها    :  َـ 1352 جاٍع

ا  :  مىخبت املإلف مطضَع

 هظ الىجُلت هما وعص:

م ال٨مل الغظا٫ جدايغوا ل٣ض  ض عظا٫ َو ُْ ( ًض) ٖلى ُػب 

 وبُان هظاع وبمىظب ٖؿم ببً هللا ٖبض قُسهم

 ال٣ضًمت الجضان َغح ٖلى الضًغة وجسهُو الخضان

 مىدضع ًيب٘ مؿُل بًُ مً قام مً الضًٍغ لهم وخضص

 قهضاء بلى الؿلُاوي الخاط صعب الكغ١  ومً البدغ بلى

لى بضع  خل٤ بلى املؿٍٟغ ٖلى خؿىه ٖلى الجضع ٖو

به مؿُل ٣بله الخٍغ دُامً مجاح ٞم بلى مؿىض ٍو  بلى ٍو

ض ًمحن عصث وما ٖمغي  ٌؿاع ماعصث الضمجا م٣غح ُْ  يُػب 

كغ١  ه املِؿٍغ الكِبا بلى َو  مؿغوخُت واملُمىه ٖمٍغ

 زمٍغ ؾلُم ظهت ومً اَلها با٢غاع الخضان ن٨ُُت

غ صعب( خُت)مؿغو  و٢هُبا الغويه ويل٘ وػوعا  بلى الٍؼ

صولُت الخغة عصث ما الُماهُت ُٞضة خغة
 
٢بلت

 
 وما ٢بلت

ض قام عصث ُْ ىدضع ٖؿٟان مً املا واعصة بلى ًتُػب   ٖلى ٍو

لى الىهِبا لى ٖو لى ؤبىخهاٍ ٖو  البدغ بلى الىهب ٖو

ظٍ   املظ٧ىع  الكغقي خضَا ومً املظ٧ىعٍ الخضان َو

ض ٖىض الؼعٍب بلى ًيب٘ مؿُل مً اَلها بحن الضًٍغ جسهُو وؤما البدغ بلى واعصٍ ُْ  ُػب 

مً الؼعٍب ومً الكام غيه بلى ٍو غيه ومً ال٣اًضي ٖىض ٍٖى ه الشيُه بلى ٍٖى ٍغ  ومً ٍٖؼ
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ض ًٖ ًٓهغ ولم وجىابٗه ٖؿمُت ٖؿٟان بلى الشيُت ُْ  ظضٌ٘ بً ؾالم ٢ُٗه لا الكام ُػب 

به هي وقام الؿُل ٞم الكغ١  ومً ٢بلُت الٛغب مً ًدضَا الخٍغ
 
 ظبا٫ الجبلحن و٢بلت

لى املؿُل  .الكاَضًً زحر وهللا زل٣ه ٢بل ؤو٫  هللا قهض لاقهاص و٢٘ َظا ٖو

 :  جابؼ الىجُلت الؿابلت 

               ٫ ٢بل زل٣ه وهللا ؤو و٢٘ لاقهاص . قهض هللا  َظاٖلى و 

  .زحر الكاَضًً(

  : خػغ وشهض بظلً

 [ هجاع الهجاعي ] ؤمحر ًيب٘ ببًالكٍغ٠ َؼإ  .3

قهض بظل٪ بيُان الخىم الؿٟغي ] مً قُىر  .1

 [  الؿٟغان مً مؿغوح مً خغب

ؾٗض بً مًُان الٓاَغي ] قُش بجي  بظل٪قهض  .1

 [ . ؾالم مً خغب

اصٍ ] البالصي [ الٗمغي قُش بجي ٖمغو مً  بظل٪قهض  .4 هامي بً ٖبض هللا بً ٍػ

  مؿغوح مً خغب

 .َـ 3391خغع طل٪ 

ه٣لها بدغوٞها ٢اضخي مد٨مت عابٜ ؾلُمان بً خمض الغمُذ ونلى هللا ٖلى ؾُضها مدمض 

لى آله وصخبه وؾلم .   ٖو

نلها املى٣ىله ؾيخه ٞىظضث مُاب٣ت ؤَـ ٢ىبله لهظٍ الىع٢ت ٖلى 3151مدغم ٖام  3خغع 

اصة وال ه٣و ٖمله عثِـ ال٣ًاء ٖبض هللا بً خؿً آ٫  ا بدٝغ مً ٚحر ٍػ ألنلها خٞغ

 َـ . 3151وخغع في مدغم  الكُش /
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ؼ بً ٖبض الغخمً الُٟهل الغخُم بؿم هللا الغخمً  مً ًغاٍ وبٗض  بلىمً ٖبض الٍٗؼ

ٖبض هللا بً  الكُش /ُذ و٢غعٍ ٖلُه ؾلُمان بً خمض الغم الكُش /الٗمل ٖلى ما ط٦ٍغ 

٩ىن مٗلىم والؿالم .  الكُش /خؿً بً   َـ 31/1/3151ما له مٗاعى ٍو

 بؾماُٖل .  الكُش /هىا جدايغها ٖلى ًض إصهاٍ بؤج٣غع هدً املى٢ٗحن 

 : أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

ضالكُش / ٖبضهللا بً ٖؿم )قُش قمل ٢بُلت  .3 ُْ  (.ُػب 

 الهجاعي . الكٍغ٠ َؼإ بً هجاع  .1

 قُش قمل ٢بُلت بجي ؾالم مً خغب ( .)ؾٗض بً مًُان الٓاَغي  .1

اص .4  قُش قمل ٢بُلت بجي ٖمغو مً مؿغوح مً خغب (.)الٗمغي  ٍهامي بً ٍػ

 مً قُىر الؿٟغان مً مؿغوح مً خغب(.)بيُان الخىم الؿٟغي  .5

 (.َـ٢3151اضخي مد٨مت عابٜ ٖام )ؾلُمان بً خمض الغمُذ  الكُش / .6

 عثِـ ال٣ًاء ومٟتي الضًاع الؿٗىصًت ( .) الكُش /ٖبض هللا بً خؿً آ٫  .7

ؼ  .8  بً ٖبض الغخمً الُٟهل  آ٫ ؾٗىص . املل٪ ٖبض الٍٗؼ

٪  الكُش / .9 ضمً الٛىاهم مً )بؾماُٖل بً مبحًر ُْ الكام ُٖىه املل٪ ٖبض  ُػب 

 لغابٜ ٖام 
 
ؼ ؤمحرا  .َـ(3141الٍٗؼ
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        واملت  شيلها  أضل حجت هىع الىجُلت 

بُؼ وشغاء بىاخُت الطلُب  مىغىغها  : ، (96)عكم الىجُلت 

 بىاصي عابغ.

سها    :  َـ1365 جاٍع

ا  :  ملإلف مىخبت ا مطضَع

 :  هظ الىجُلت

 الخمض هلل وخضٍ 

ُه  ُه مدغعٍ مٖغ َظٍ حجه قٖغ

ٓهغ م٨ىىجها ٖىض  مٓمىجها ٌٗغب ٍو

ا  اهه ملا ٧ان ٖىضها ًىم  ههؤو و ط٦َغ

سها الىه٠ مً مىلض   ؾيذ٫ ؤو جاٍع

 مً ؾىحنو  زمـ ماًه ال٠ وزالر

ه ٖلى ناخبها اًٞل   الهجٍغ الىبٍى

لضًىا وبحن  خٓغ الهالة والؿالم ل٣ض 

ًضًىا الغظل الٗا٢ل البالٜ الغقُض 

 وخٓغ لخٓىعٍقامي  ببًمباع٥ 

ما  ببًمباع٥  ببًخمىص  صزُله َو

ضم املىاو٘  بدا٫ الصخه والؿالمه ٖو

ُه وبٗض  الجمُ٘ ٢ض  خٓىع الكٖغ

صزُله  ببًَب خمىص ؤو اُٖى و 

قامي بالص بىاخُت  ببًملباع٥ 
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 ببًَىضي هٟظَم مً الكام الظي ٚاعؽ ٞحها مبرو٥  ببًؾبإ و  ببًالهلُب مىه بالص 

حر نىىان ومش ٤ بدغ ُٖا ووَاب قغعي حجغ ومضع وهسل ونىىان ٚو حر مشمغ ٍَغ مغ ٚو

ُا  اب ُٖاء قٖغ ومُغ١  ٢ض اُٖى خمىص ملباع٥ ومباع٥ ٢بل وعضخي بظل٪ الُٗى والَى

ا٫ مٗضوصٍ  ببًوال ٣ٞغ وال ٚجى واظؼاٍ مباع٥  عى والال ًغصٍ ال ُٚٔ  ً ٍع قامي بٗكٍغ

 ببًالبالص املظ٧ىعٍ مل٪ مً امال٥ مباع٥  وؾاعث باجمامؾخالم مى٣ىصٍ وا٢غ خمىص باال 

َلب وال خ٤  وال صٖىاَب ال ؤو ٝغ ٞحها ٠ُ٦ ٌكاء وال ٖاص ًب٣ى للىاَب ُٞما دخقامي  ً

ان وظب والبالص لها خضوص حٗٝغ ٖىض حٛحر الؼمان ًدضَا مً ٢بله باهلل وال ؾبب وال ًمحن 

به ومً قغ١ البالص الضازله  واصعب املؿخُٗىَىضي ومً ٚغب مل٪  وبجيؾبإ  ببً الخٍغ

 ؾالم. ببً     التي في الدجه بيُت اخمض

 ببًملباع٥  َبؤو و  اُُٖذصزُله بإوي ٢ض  ببًمباع٥  ببًزحر ا٢ى٫ واها خمىص  ملخ٤ 

ُا ومباع٥ ٢بل  ببًقامي بالص بىاخُت الهلُب هٟظ بالص اخمض  ابا قٖغ ؾالم الؼعبىلي َو

ا٫ مٗضوصٍ  اب واظؼاوي بشالزحن ٍع بُض خمىص م٣بىيه وا٢غ خمىص  ٢ىصٍ مًطل٪ الَى

ؼ  باالخمامو  باالؾخالم ٍؼ ٤ ومُغ١ زافي وبحن ٖو ٍغ اب املظ٧ىع ٖلى مضع وحجغ َو وناع الَى

اب قغعي ال ًغصٍ ال ُٚٔ وال  َحنؤو  ىَو البالص املظ٧ىعٍ مً  وؾاعثوال ٣ٞغ  وال ٚجى  ْع

َب ال ؤو وال ٖاص ًب٣ى لبن صزُله ُٞما  ءكاٌ)٠ُ٦(  ٞحهاٝغ دقامي ًخ ببًامال٥ مباع٥ 

صزُله وظهه  ببًان وظب والؼم خمىص باهلل ب وال ًمحن صٖىي وال َلب وال خ٤ وال ؾب

 والخلى٫ ولاه٣الب . ي إو الضٖالخي ًٖ املُذ اهه خامي مً ظمُ٘  ًاعزهماعور  وظها

 جصخُذ لازؿاء إلامالئُت الىاعصة في الىجُلت : 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 مًمىجها مٓمىجها مئت  ماًه

 ؾىت  ؾيذ اجها ؤو و  ههؤو و 
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 خًغ  خٓغ وؾخحن  ؾىحنو 

 لخًىعٍ  لخٓىعٍ وخٓغ  وخٓغ

 وال عضخى  عى وال خًىع  خٓىع 

 وناعث  وؾاعث بالخمام  باجمام

 املؿخُٗي  ملؿخُٗى صٖىي  صٖىا 

 َبذ ؤو و  َبؤو و  وصعب  واصعب

 بالخمام  باالخمامو  مى٣ىصة  ٢ىصٍ مً

   ًغزه  ًاعزه

 : ؤؾماء الىاعصًً في الىز٣ُت 

 .)املكتري( مباع٥ بً قامي .3

 .)الباج٘( خمىص بً مباع٥ بً صزُله .1

 .)قاَض( خمض الٟاعسخيؤ بًخمُض  .1

  . )قاَض( مؿلم املجبىبي بًؾالم  .4

 املؼاعع( ولاماهً :  )أؾماء البلضان 

  عى ػعاُٖت ًؼعٕ ٞحها الخبدب والضزً والظعة ؤٖباعة ًٖ  ؾباع : بًابالص

 جدغر ٢بل مُاٍ لامُاع والؿُى٫ ج٣٘ في واصي عابٜ . 

  اُٖت َُيُت ًؼعٕ ٞحها الخبدب والضزً والظعة ج٣٘ في ع ؤعى ػ َىضي :  بًابالص

 بٜ . اواصي ع 
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والبالص لها خضوص حٗٝغ بها ٖىض حٛحر الؼمان 

ؾالم ومً قغ١  ببًًدضَا مً ٢بله ما٫ اخمض 

صزُله في هٟظ بالص  ام ٖاًض  ببًمل٪ خمىص 

 وال٣ُٗه الظيهي الهىضي ومً الكام ًدضَا 

مؿُل الؿغ والًٟا  ًدضن الى٢هخضًه في نضع 

ومً ٚغب بالص بجي َىضي واملؿخُٗي في البالص 

ؾبإ  ببًبالص  مًاملظ٧ىعٍ في نضع الدجه 

خضوص البالصًً املظ٧ىعٍ و٢٘ لاقهاص قهض  َظي

اخمض  ببًهللا ٢بل زل٣ه وقهض بظل٪ خمُض 

مؿلم املجبىبي  ببًوقهض بظل٪ ؾالم  يالٟاعسخ

ُُٖه وهللا  ببًو٦خب وقهض بظل٪ مؿاٖض 

 الكاَضًً . )زحر(

 جصخُذ لازؿاء إلامالئُت الىاعصة في الىجُلت : 

 اليلمت الصخُدت الخؿأاليلمت  اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 َظٍ َظي  الىع٢ت  الى٢ت 

 الخضوص :

 : )ما٫ ؤخمض بً ؾالم (.ت مً ال٣بل

 ال٣اًضي في هٟظ بالص ؤم ٖابض الهىضي(. تمً الكغ١ : )مل٪ خمىص بً صزُل

 مؿُل الؿغ والًٟا (.)مً الكام : 

 بالص بجي َىضي(. )مً الٛغب : 
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  واملت  شيلها                       أضلحجت     هىع الىجُلت 

 مىغىغها : بُؼ وشغاء في ؾىق عابغ . ، (97)عكم الىجُلت 

سها    :  ٌ 1366   جاٍع

ا  :  مىخبت املإلف  مطضَع

 هظ الىجُلت : 

 خمض هلل وخضٍ ال

ُت ٌٗٝغ  ُت مدغعة مٖغ َظٍ حجت قٖغ

ٓهغ م٨ىىجها ٖىض  مٓمىجها   ط٦ٍغٍو

سها  وآواهه  اهه ملا ٧ان ٖىضها ًىم جاٍع

ًىم ؾب٘ مً الدجت ًىم لاخض املباع٥ 

 اؾذ ؾخحن  ازالر ماًتال٠  ؾيذ 

ل٣ض خٓغو لضًىا وبحن ًضًىا الغظلحن 

ظًً َما الٗا٢لحن البالٛحن الغاقضًً ال

مباع٥ ابً قامي وخؿحن ابً مُُٗي 

ضم  ما بدا٫ الصخت والؿالمت ٖو َو

ُت وبٗض  ُت والٟٖغ  خٓىع املىاو٘ الكٖغ

الجمُ٘ ٢ض بإ خؿحن ابً مُُٗي ٖلى 

مباع٥ ابً قامي ما ًسو خؿحن ابً 

مُُٗي في ص٧ان ابٍى واملسؼن في ؾى١ 

ت  عاب٘ الؿى١ الُماوي في الهٟت الخضٍع

ُُي ما ًسهه ٢ض بإ خؿحن ابً مٗ

ًسهه في الض٧ان واملسؼن املظ٧ىع ٖلى 
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ؼ َحن زافي البحن بشمً مٗلىم ٚحر مجهى٫ ٢ضٍع ومبلٛه ٖىض ٣ٖض البُ٘  مباع٥ ابً قامي ٍٖؼ

ا٫ وهو مٗضوصة مى٣ىصة بُض الباٌ٘ خؿحن م٣بىيت وا٢غ بالاؾخالم  وابغؤ   جماماباوالكغا حؿ٘ ٍع

الخكغ  وؾاع ض واصع٥ له اصعا٥ الكغعي والٟغعي قاملت واطن له بىي٘ الُبغاة طمت املكتري 

وال َلب  صٖااملظ٧ىع ملباع٥ ابً قامي ًخدٝغ ُٞه ٠ُ٦ ٌكاء وال ٖاص ًب٣ى للباٌ٘ ُٞما بإ ال 

محن باهلل ان وظب والؼم خؿحن ابً مُُٗي وظهه وظها ماعوزا  الخي  ًاعزه وال خ٤ وال ؾبب ٍو

بُ٘ مً ظمُ٘ الضٖاوي والخلى٫ والهبل والىبل ًٖ املُذ والى٣ي ًٖ البا٤ً اهه خامي طل٪ امل

ٌٗضًه وان و٢٘ في املبُ٘ ٚىاع  ٞٗلى  وعإ الباَلمً ماله ًغيُه   عإ الخ٤والُلبت ولاه٣الب 

الظي ُٞه الخكغ املظ٧ىع ًدضٍ مً ٢بلى الؿابلت  لض٧انالباٌ٘ الهجا وال٣ضا واملشل والؿىا و 

صزُلت ومً ٚغب ابً ُُٖان الٗىفي و٢٘ لاقهاص املىدضعة ومً قغ١ الؿابلت ومً الكام ابً 

قهض هللا ٢بل زل٣ه وقهض بظل٪ خمُض ابً اخمض الٟاعسخي وقهض بظل٪ ؾالم ابً مؿلم الٗىفي 

 و٦خب وقهض بظل٪ مؿاٖض ابً ُُٖت وهللا زحر الكاَضًً .

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

ا  ط٦ٍغ مًمىجها  مظمونها  ط٦َغ

 ؾىت  ؾيذ  وؤواجها  وآواهه

 زالر مئت    ماًت ازالر ؾذ وؾخحن ؾخحن اؾذ

 بالخمام  بااجمام خًىع  خٓىع 

 صٖىي  صٖا بغاءة  بغاة

 عاعي الخ٤    الخ٤ عإ ًغزه  ًاعزه

 الض٧ان  ولض٧ان وعاعي الباَل  الباَل وعإ

 :أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

 )املكتري(.مباع٥ بً قامي ال٣اًضي  .3
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 .خؿحن بً مُُٗي الهُٗضي )الباج٘( .1

 . خمُض بً ؤخمض الٟاعسخي )قاَض(  .1

 ؾالم بً مؿلم الٗىفي  )قاَض(. .4

 مؿاٖض بً ُُٖت )٧اجب وقاَض (. .5

 الخضوص :

 
ً
  .املىدضعة الؿابلت :كبلت

 
ً
 . الؿابلت :شغكا

 
ً
 ال٣اًضي .  صزُلت ابً  : شاما

 
ً
 .الٗىفي ُُٖان ابً  :غغبا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الحجاز في المصادر والوثائق التاريخية ما قبل اإلدالم إلى وقتنا الحاضر   ُزَبْيد

 

  

 421 
 

   واملت  شيلها  أضل حجت هىع الىجُلت 

بالص املدِؿيُت بُؼ وشغاء  مىغىغها  : ، (98) عكم الىجُلت

 بىاصي طَبان .

سها    :  َـ 25/5/1378 جاٍع

ا  :  مىخبت املإلف مطضَع

 : هو الىز٣ُت

 بؿم هللا الغخمً الغخُم 

والهالة والؿالم ٖلى مً ال هبي بٗضٍ 

مدمض نلى هللا ٖلُه وؾلم ؾبب 

ٍغ ومىظب ع٢مه وحؿُحٍر وٗم ا٢غ  جدٍغ

مهلر الجضٖاوي  ببًواٖتٝر اها صوله 

باوي بٗض بٗذ خىجي البالص ال٩اثىه في 

 ببًطَبان باعى املدِؿيُه ٖلى ؾٗض 

ا٫  ٢ضع ٣ُٖله الجضٖاوي بمبلٜ  ماثت ٍع

ظا الخىط املبإ له  ٖغبي ؾٗىصي َو

خضوص ٌٗٝغ بها مً الٛغب بالص ٖبض عبه 

ومً الُمً بالص مًًٗ املجمعى ومً 

زماؽ ومً  ببًالكغ١ بالص ابغاَُم 

الكما٫ بالص مًًٗ املجمعى ٢ض بٗخه 

٣ٖلي وصختي و٢ض اؾخلمذ  ب٨ما٫واها 

 300املبلٜ املظ٧ىع اٖالٍ و٢ضٍع ماثت 
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ا والخمام ولم ٨ًً لى بٗض  ا٫ ٖغبي بالٞى ٣ُٖله وصر  ببًخ٤ ٖلى املكتري ؾٗض   ٪طالٍع

َظا الخىط مل٪ مً امال٥ املكتري ًخهٝغ به ٦ظوي لامال٥ في امال٦هم واطهذ ملً 

 .  78 /15/5ٌكهض ٖلُه وهللا زحر الكاَضًً .

ؾُٗض الجضٖاوي ابهام  ببًطًاب  ظال٪خامض الجضٖاوي وقهض ب ببًمىهىع   بظال٪قهض 

 .  مهلر الجضٖاوي ببًالباج٘ صوله 

 جصخُذ لازؿاء إلامالئُت الىاعصة في الىجُلت : 

 اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ اليلمت الصخُدت اليلمت الخؿأ

 ٌ 3178 78 طل٪ طال٪

    

 : أؾماء الىاعصًً في الىجُلت 

 .  الباج٘() صوله بً مهلر الجضٖاوي .3

 . املكتري()ؾٗض بً ٣ُٖله الجضٖاوي  .1

 . قاَض() مىهىع بً خامض الجضٖاوي .1

 .  قاَض() طًاب بً ؾُٗض الجضٖاوي .4

 الخضوص : 

 مً الٛغب : بالص ٖبض عبه .

 مً الُمً : بالص مًًٗ املجمعي.

 بغاَُم بً زماؽ .بمً الكغ١ : بالص 

 مً الكما٫ : بالص مًًٗ املجمعي. 
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وفض الطضاكت الػغبُت في غهض فسغي باشا الخلؿت في املضًىت 

ظهغ في الطىعة الشُش / بغوي بً شامي  ،َـ 1336املىىعة غام  ٍو

ً الثالث والغابؼ مً الِؿاع)أزظث  والشُش / خؿين بً مبيًر

ً" لألؾخاط غبضهللا ماَغ الغاهمي(   . مً هخاب"آٌ مبيًر
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 الخاؾؼ الفطل

ض كبُلت غىض إلابل وؾىم ُْ َب  ػ 
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ضوؾىم إلابل غىض كبُلت  ُْ َب   : ػ 

 : حػغ ًف إلابل 

 ،ول٨ً عجبها ؾ٣ُذ مً ؤٖحن الىاؽ ل٨ثرة عئٍتهم بًاَا  ،إلابل مً الخُىاهاث العجُبت 

ى ؤهه خُىان ُٖٓم الجؿم  بر٥ به  ،ًجهٌ بالخمل الش٣ُل  ،ه٣ُاص قضًض لا  ،َو ٍو

خسظ إلاوؿان ٖلى ْهٍغ قبه بِذ ٣ًٗض ُٞه  ،وجمؿ٪ بؼمامه ٞإعة جاصًه خُض قاءث  ٍو

ْمُغ٢ت واللخاٝ ٦مافي بِخه  خسظ  ،م٘ مإ٧ىله ومكغوبه وملبىؾه بُغوٞها والىؾاصة والىُّ ٍو

 ٦إهه في صاٍع 
 
ى ًمصخي به  ،للبِذ ؾ٣ٟا  :  ةلىولهظا ٢ا٫ حٗ ،َو

 (  
 

ال
 
ٞ

 
ُغون  ًؤ

ُ
ِبِل  بلى ىٓ ِ

ْ
  إلا

 
٠ ُْ  

ْذ ( وعبما ًهبر ًٖ املاء ٦
 
ِل٣

ُ
هبر ًٖ الٗل٠  ،ٖكغة ؤًام  ز ٍو

 لِؿخٗحن بها بمض  ،زالزت ؤًام 
 
وبهما َىلذ ع٢بخه لخ٩ىن مىاؾبت ل٣ىاثمه ٖىض الغعي ٢اثما

ٍغ ؾاثغ ظؿضٍ ُٞد٨ه ،الىٟـ ٖىض الجهىى 
 
ٟ

ْ
   . 3 ولُبلٜ ِمك

 :  2 الىؾم

ا  ا ًٖ ٚحَر و٢ض ٢امذ ٧ل ٢بُلت بخدضًض وؾم  ،َى الٗالمت التي جىي٘ ٖلى إلابل لخمحَز

ٌؿحر ٖلُه ؤٞغاصَا ومً َظٍ املىُل٤ ظاء ما ٌٗٝغ بالىؾم ومٗجى الىؾم ال٩ي ووؾم ؤي 

ى ٖباعة ًٖ عمؼ  ،٧ىاٍ  ٖلى ق٩ل صاثغة  ؤو م٩ٗٝى  ؤو ٖالمت ٖلى ق٩ل زِ مؿخ٣ُم  ؤو َو

٤ ال٩ي بهضٝ )ؤي ق٩ل ؤزغ ًىي٘ ٖلى الخُىان  ؤو ه٣ُت  ؤو            إلابل( ًٖ ٍَغ

 جدضًض مل٨ُخه. 

 أَمُت الىؾم : 

ى ج٣لُض ٖغبي  جغظ٘ ؤَمُت الىؾم باليؿبت لل٣باثل ؤصخاب لامال٥ مً إلابل واملىاشخي َو

ٗض الىؾم قٗاع ال٣بُلت  ٌٗض  ،ؤنُل ٢ضًم ؤ٢ٍغ إلاؾالم واجسظٍ الخل٠ ًٖ الؿل٠ َو

                                                           
3
 .381نـ ، الشالض الجؼء ، لامهاع ممال٪ في لابهاع مؿال٪ ، الٗمغي  هللا ًٞل ببً 
1
غة في إلابل وؾىم ، الؿٗضووي ٞهض بً مؿاٖض   . وخايغة باصًت الٗغبُت الجٍؼ
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ُت وال٣ ،الىؾم قٗاع ال٣بُلت  ل٣ًاثُت مً وؾاثل ىهُت وااه٦ما ٌٗض مً الىاخُت الٗٞغ

 بزباث املل٨ُت . 

 مىاغؼ الىؾم : 

دغم الىؾم في الىظه  ؤو الغ٢بت  ؤو الًٗض  ؤو ٩ًىن مىي٘ الىؾم بما بالٟسظ  الخض .  ٍو

٠  ا٦م ًٖ ظابغ عضخي هللا ٖىه ٢ا٫ ؤن الىبي نلى هللا  ))ظاء في الخضًض الىبىي الكٍغ

 . 3 زغظه مؿلمؤٖلُه وؾلم مغ بدماع ٢ض وؾم في وظهه ٣ٞا٫ : لًٗ هللا الظي وؾمه . 

ًٟل ؤن جىؾم إلابل في ؤنى٫ ؤٞساطَا ألهَّ  ٩ىن ٍو ه مىي٘ نلب ٣ُٞل لالم ُٞه ٍو

ٓهغ الىؾم بك٩ل واضر .   الكٗغ ز٠ُٟ ٍو

بٌٗ ؤهىإ إلابل التي جىدكغ في الدجاػ وهي مً ؤَم  وؾٝى هخدضر َىا بالخٟهُل ًٖ

ضاملىعوزاث لضي ٢باثل  ُْ م  ُػب  حَر  .ٚو

 شهغ أهىاع إلابل :أمً 

 إلابل الؿاخلُاث : 

وهي هٕى مً ؤهىإ إلابل لانُلت وؾمُذ بالؿىاخل ألجها حِٗل في الؿاخل والخبىث 

غة وجخٛظي ٖلى ؤشجاع  ت وهي ال حؿخُُ٘ الِٗل في الجبا٫ ولاما٦ً الٖى ولاعاضخي املؿخٍى

ج ولاعا٥ وهي ببل خمغ نٛحرة الدجم ٦شحرة الخلُب .   الخمٌ والشمام والٗٞغ

 إلابل الػىاصي : 

غة وال ًم٨جها الِٗل في الؿىاخل وجخٛظي ٖلى لاشجاع حِٗل في الجبا ٫ ولاما٦ً الٖى

 في خمل لامخٗت 
 
ا . وهي ببل ٢لُلت الخلُب و٧اهذ حؿخٗمل ٢ضًما حَر الجبلُت الكى٦ُت ٚو

                                                           
3
 . 31 ط ، الىىوي قغح – مؿلم صخُذ 
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 ًٖ ؤهىإ إلابل 
 
غة وهي جسخل٠ جماما غاى في الُغ١ الجبلُت وال٣ٗاب ولاما٦ً الٖى ولٚا

غة الٗغبُت وطل٪ بُبُ  ٗت ِٖكها في ٢مم الجبا٫ وهي نٛحرة الدجم . في الجٍؼ

 إلابل الىعهُاث : 

هدكاع شجغ صًت ال و غة لاعا٥ وج٨ثر في بٌٗ لا جالىع٦ُاث( ألجها جخٛظي ٖلى ش)حؿمى 

هدكاع وج٩ىن مدضوصة في لاما٦ً التي ٨ًثر ٞحها شجغ لاعا٥ وهي لاعا٥ وهي مدضوصة لا 

ُاث الىاصعة . )  بٌُ( خلُبها ٢لُل وحٗخبر مً الىٖى

 إلابل الجاعشُاث : 

الٗغبُاث و٢ض ؾمُذ بظل٪ ألجها ججغف  ؤو اعقُاث جوهي مٗغوٞت وحؿمى إلابل ال

كاب والىباجاث بإهىاٖها وحِٗل في الجبا٫ والؿهى٫  ا وؤٖكابها  ،لٖا وجخٛظي بإشجاَع

ُت مً إلابل ٦شحرة الخلُب  غى ظىاهبها  ،وحٗخبر َظٍ الىٖى ٞهي جدؿم بطخامتها ٖو

 وازخالٝ لىجها . 

 الىؾم : 

ا مً ال٣باثل  ؤو عمؼ  ؤو ل٩ل ٢بُلت وؾم  ا ًٖ ٚحَر َى ٖباعة ًٖ  ،ٖالمت زام بها جمحَز

ت  ؤو عمؼ   مُٗىت صاثٍغ
 
٤  ؤو مؿخ٣ُمت  ؤو ٖالمت جخسظ ؤق٩اال ت جىؾم بها إلابل ًٖ ٍَغ م٩ٗٞى

ىام ٞهي ؤالغؤؽ والغ٢بت والٟسظ  ال٩ي ٖلى مىا٤َ مسخلٟت مً ؤظؿاصَا مشل ما وؾم لٚا

 ٖلى لاطن . 
 
 ٚالبا
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ضوؾىم إلابل غىض كبُلت  ُْ َب   ػ 

 ميان الىؾم اؾم اللبُلت شيل الىؾم  اؾم الىؾم 

 الطلُب 

 × 

 الجخاصلت

ؼ  والجضغان واملؼاَع

 .والغواًلت 

 

 غلى الغحل الِؿاع

  .آٌ شامياللاًضي   الغهؼ

 

 الِؿاعغلى الغحل 

 

 عبؼلا 

املدلبضي  – الظعوي  

 الغاهمي -الفاعس ي 

الجغثمي   – الؿاؾي 

الثىعي   –الخغماوي 

لغي     –     الشػُبي  اللٍغ

   املغغبي    –

 

 غلى الغحل الِؿاع

 الغكمت

 

 غلى الغحل الِؿاع .الؼهابلت  

 

 الغواػة

 

الػؿىم والؿيرة  

 والطػاًضة واللبضة

 والهىىص أَالي زلُظ .

 غلى الغحل الِؿاع

 

فغ  الخٍى

 

املؿخاصي والىافعي  

  .ي و اوالخؿ

 غلى الغحل الِؿاع
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  املؿىضة

 

ض والؼبالي   املؼمىمي وبىى ًٍؼ

 

 الغحل الِؿاع  غلى

 غلى الغحل الِؿاع  .الػطالوي   الػامىص 

 

والخمِس ي   – الىلضي   الشيُلي

 .والغاشضي  –  والغاهمي

 غلى الغحل الُمين

  الهجاع 

 

 

غلى الغكبت مً  .الصخفي واملغامخي 

 الِؿاع
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 الػاشغالفطل 

ض كبُلت أغالم ُْ َب  والخاغغ املاض ي في ػ 
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ض كبُلت أغالم ُْ َب  :والخاغغ املاض ي في ػ 

ضالكُش / ببغاَُم بً ؤخمض بً صزُل هللا ابً ٖؿم ال .3 ُْ   )عخمه هللا(. ي الخغبيُؼب 

ضال ٖؿم بًا خمضؤ بً ببغاَُم بً الخال٤ ٖبض/  الكُش .1 ُْ  ي الخغبي ُؼب 

ضال ال٣اًضي قامي بًا بغ٧ي/  الكُش .1 ُْ  .( هللا عخمه) الخغبي يُؼب 

ضال ال٣اًضي قامي بًا هللا ٖخ٤ُ/  الكُش .4 ُْ   . الخغبي يُؼب 

٪ بً بؾماُٖل بغ٦ت مدمض/  الكُش .5 ضي الٛاهمي مبحًر ُْ  .الُؼب 

٪ الٛاهمي  .6  .الكُش / ؤًمً بً مدمض بغ٦ت بً بؾماُٖل بً مبحًر

ضال الظعوي خمُض بً ٚالي/  الكُش .7 ُْ  .(هللا عخمه) يُؼب 

ضال  الىاٞعي حجغ بً خامض/  الكُش .8 ُْ  . الخغبي يُؼب 

ضال الظعوي ٖىصةبً  خمُض بً مٛلي/  الكُش .9 ُْ  .(هللا عخمه) الخغبي يُؼب 

ل /  الكُش .30 ضالؼبالي المدمض نالر بً قَى ُْ  ي.ُؼب 

ضي خًٌُ بً مدمض بً خمضان/ الكُش .33 ضال الحًز ُْ  . الخغبي يُؼب 

ضال الجضٖاوي خمُضان بً ُُٖت بً ٖاَي/  الكُش .31 ُْ  . الخغبي يُؼب 

ما٫ / ٖبضالخمُض بً خماصي بً ؤخمض بً يُٛم الجضٖاوي. الكُش .31   وعظل لٖا

 .  الخغبي الخغماوي صازل بً ؤخمض/  الكُش .34

35.  ٌ ضبً مباع٥ بً قامي ال٣اًضي الالكُش ٍٖى ُْ  ي الخغبي .ُؼب 

 نالر ٞىػان الصخٟي الخغبي .بً  ُملاؾخاط / ٖبضالغخ .36

ضمدمض بً ٚالي بً خمُض الظعوي ال/  الكُش .37 ُْ   ي .ُؼب 

 لاؾخاط / ُُٖت هللا بً َىحهغ الجهُجي املؼعوعي الخغبي . .38

ضمدمض ٖلي بً ٖبضهللا بً مٟغط الجضًبي املؿخاصي ال/  الكُش .39 ُْ  ي .ُؼب 

 مدمض ٞالر بً ٞالح بً َما املى٣اشخي لاؾلمي الخغبي ./  الكُش .10

 / ٖبضالخمُض بً مدمض نالر بً صزُل هللا املغامخي الخغبي . الكُش .13
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غي ال الكُش .11 ض/ خمُض بً ٖىصة الظعوي الٍٗؼ ُْ  ي )عخمه هللا (.ُؼب 

 ٖبضالغخمً بً خامض بً ٞإػ بً ن٣غ املدلبضي الخغبي ./  الكُش .11

ضؤخمض بً مىىع بً ملُذ املجىىوي ال/  الكُش .14 ُْ  .ي الخغبي ُؼب 

ضال الشىعي ظابغ مدمضبً  زل٠بً  ٖبضهللا/  الكُش .15 ُْ  . يُؼب 

 .ٖبُضهللا بً ٖبُض الهُٗضي الخغبي الكُش /  .16

 .الكُش / خمضان بً خمُض الهُٗضي الخغبي  .17

ضمؿُٟغ بً ٖلي بً مُحر املجىىوي الالكُش /  .18 ُْ  ي الخغبي .ُؼب 

 ٢باثل قمل قُش  الٛاهمي هىحهغ بً هللا ُُٖت بً هىحهغ بً ٖبضالٛالب/  الكُش .19

 . بسلُو الٗؼعة

 ؾضاح بً هللا ٖىن  بً ٖىن  بً خمُضان بً هللا ُُٖت بً نالر مدمض/  الكُش .10

 . هللا عخمه الخغبي الجخضلي
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 غؿم ابًبً غؿُت هللا  هللا صزُل بً أخمض بً ئبغاَُم/  لشُشا -1

ضال ُْ َب  : الخغبي يؼ 

َى الكُش ببغاَُم بً ؤخمض بً صزُل هللا ابً ٖؿم 

ضال ُْ ولض في زلُو  ،ٌ  3111مً مىالُض ٖام  يُؼب 

ضجىلى مكُست ٢باثل  ،مؿ٣ِ عؤؽ ؤظضاصٍ  ُْ ٖام  ُػب 

اة الكُش / ُُٖت هللا بً نالر ابً  3149 ٌ  بٗض ٞو

 مً ٢بل الضولت الؿٗىصًت  ،ٖؿم 
 
ا  بصاٍع

 
و٧ان خا٦ما

 ٖلى زلُو  ،
 
 ٖلى ٧ل ال٣باثل  ،و٧ان ؤمحرا

 
وقُسا

ظا  ا َو التي حؿ٨ً زلُو ؾىاء ٢بُلت خغب ؤو ٚحَر

و٧اهذ جٟض بلُه ال٣باثل وجدخ٨م ٖىضٍ  ،و٧ان ًل٣ب بإمحر الدجغة  ،مٗلىم لضي الجمُ٘ 

٣ت  لمه بإٖغاٝ ال٣باثل التي ا٦دؿبها بد٨م ٧ىهه مً ٖاثلت ٍٖغ لٗلمه وخهاٞخه ٖو

٣ت بحن ال٣باثل  ومكُست ٢ضًمت م ش وطاث م٩اهت ٍٖغ لت في الخاٍع واؾخمغ ٖلى عؤؽ  ،ٚى

اجه ًغخمه هللا ٖام   ٌ .   3193املكُست ختى ٞو

ضال بً غؿمئغبض الخالم بً ئبغاَُم بً اخمض  الشُش / -2 ُْ َب   :  يؼ 

اة   ببغاَُم بً ٖؿم ٧ان نٛحر  الكُش /بٗض ٞو

 جل٪ الٟترة في مكُست 
 
 بًاالؿً وزل٣ذ ٞغاٚا

 وظٗلذ 3430-3190ٖؿم ما بحن 
 
با َـ ج٣ٍغ

ت لهٛغ ؾً  ٖبض الخال٤ زم  الكُش /الؿاخت ٞاٚع

بٗض طل٪ اوكٛاله بالخٗلُم ختى خهل ٖلى قهاصة 

ىؽ في اللٛت الٗغبُت مً ظامٗت ؤم ال٣غي الب٩الىعٍ

 بًاَـ وبٗضَا جىلى مكُست بِذ 3430في ٖام 

٣ت وجمذ   مهام َظٍ لاؾغة الٍٗغ
 
ٖؿم م٨مال
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ضجؼ٦ُخه مً قُىر ال٣باثل في ٢ُاصة ٢بُلت  ُْ لكهغة َظا البِذ ال٣ُاصي في خغب وماػا٫  ُػب 

 ٖلى طل٪ . 

خمخ٘    ٖبض الخال٤ بً ٖؿم بال٨غم وؾٗت الهضع والخى٨ت في الغؤي مما ظٗله  الكُش /ٍو

 ٖىض 
 
 ومُاٖا

 
ىبا  ومٚغ

 
 وم٣بىال

 
ال٣باثل و له  تٖمىمخه وظمُ٘ مً خىله زان ؤبىاءمدبىبا

ظاَه ٖلى املؿخىي ال٣بلي و٦ظل٪ ٖلى املؿخىي الخٗلُمي في مداٞٓت زلُو خُض و  هز٣ل

ت في بنالح  ضي مضاعؽ التربُتخٌكٛل مىهب مضًغ ال  والخٗلُم بسلُو وله ؤٖما٫ زحًر

ى      خض ؤًٖاء مجلـ إلاصاعة ٦ظل٪ ؤطاث البحن وله صوع ٞٗا٫ في مغا٦ؼ حي الضٝ َو

مً الصخهُاث املٗغوٞت في مداٞٓت زلُو ٖلى مؿخىي الضواثغ الخ٩ىمُت واملغا٦ؼ 

 عة لها .  و ااملج

ضبغوي بً شامي اللاًضي ال الشُش / -3 ُْ َب  مه هللا( :عخ)ي الخغبي ؼ 

بغ٧ي بً مباع٥ بً قامي بً ٖىى ال٣اًضي  الكُش /

ضال ُْ  وفي ي الخغبي ناخب ال٩لمت الىاٞظة في ٢بُلخهُؼب 

 ؾضًض وعؤي َُبت ناخب و٧ان ، خىلها وما عابٜ بلضة

 
 
ُىا ٘ ٞو ت ًخمخ٘ ٧ان ، البضحهت وؾَغ  واؾٗت بمٗٞغ

 ٖلى ؤزغ مً لها ٧ان ملا وؤهىائها وؤظىائها املى٣ُت بُبُٗت

  ، وؤعايُه مؼإع مً ممخل٩اجه
 
ما ٧ان عخمه هللا ٦ٍغ

 
 
 خهُٟا

 
 شجاٖا

 
ومً ؤعبٗت الىاصي )املد٨محن  ،سخُا

سُت ٢ام ببىاء مؿ٨ً للمؿا٦حن ظاهب مسجض  ،لاعبٗت (   في وزاث٤ جاٍع
 
ط٦غ اؾمه ٦شحرا

 بىاصي عابٜ ؤ ةَـ َى ناخب ال٣هغ املىظىص3110عابٜ ٖام 
 
ٖانغ بٌٗ  ،َالله خالُا

ٗض مً ؤُٖان ٢باثل ثمغاء الٗؿىم وبٌٗ املكاؤ ضش َو ُْ ٧ان ًدىػ ٖلى  ،في الدجاػ  ُػب 

ى  ،املدبت ولاخترام والخ٣ضًغ ملا ٧اهذ له مً نٟاث خمُضة  و٧ان له مً لابىاء حؿٗت َو

 . لىاَـ عخمه هللا ح3158ٗعابٜ ٖام بلضة جىفى في  ،ناخب َظا ال٨خاب ظض املال٠ 
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ضشامي اللاًضي ال غخُم هللا بً الشُش / -4 ُْ َب  ي الخغبي: ؼ 

ٖخ٤ُ هللا بً مباع٥ بً بغ٧ي بً مباع٥  الكُش /َى 

ضقامي ال بً ُْ ي الخغبي ولض في بلضة عابٜ  مؿ٣ِ ُؼب 

  ،وصّعؽ في مضاعؽ عابٜ وظضة صعؽ  ،عؤؽ ؤظضاصٍ 

 ،ومً ؤُٖان بلضة عابٜ ؤبغػ عظا٫ طوي قامي و 

ؼة  ٖٝغ بال٨غم والصجاٖت وإلا٢ضام والهُبت ٖو

 ،الىٟـ وعٌٞ الًُم و٢ىة الصخهُت والدجت 

 بمؼإع 
 
بغابٜ الى٠٢ الخانت بأ٫ قامي اَخم ٦شحرا

سُت  ،  بلضة في بإعىجبٕر  ،وعص اؾمه في وزاث٤ جاٍع

بىا ظؼء مً  عابٜ م ا٢خضاء بىالضٍ وؤظضاصٍ الظًً َو لبىاء صاع لخدُٟٔ ال٣غآن ال٨ٍغ

ما٫ البر وإلاخؿان  ا أٖل سُت ،ؤعايحهم وؤو٢َٟى  ، لضًه مٗلىماث ٢ُمت ًٖ الىزاث٤ الخاٍع

ى والض املال٠ ناخب َظا ال٨خاب  ؿ٨ً آلان في مضًىت ظضة ،َو ؤَا٫ هللا في ٖمٍغ  َو

 . وؤمضٍ بالصخت والٗاُٞت

ً الغاهميال -5 ضال شُش / مدمض بغهت ئؾماغُل بً مبيًر ُْ َب  :   يؼ 

٪ بً بؾماُٖل بغ٦ت جىلى الكُش / مدمض   مبحًر

 مً ٌ  3414بلى ٖام ٌ   3190إلاماعة ٖام 
 
بضال

و٧ان في و٢ذ بماعجه طا  ،بً  ؤزُه الكُش / ٢ابل ا

ت  ،خؼم في ال٣ُاصة وإلاصاعة   ،و٧ان ناخب ٖٞؼ

ُان وله ٢ضع وم٩اهت ٖىض والة لامغ  ٗخبر مً لٖا َو

ؿ٨ً الُىم في بلضة عابٜ  .  )خٟٓهم هللا( َو
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ً بً ئؾماغُل بً بغهت مدمض بً أًمً/  الشُش -6  :  الغاهمي مبيًر

الخد٤  ،في ٦ى٠ والضٍ وحٗلم في مضاعؽ عابٜ  وكإ

ؼ  وزً٘  ،ب٩لُت لاصاب في ظامٗت املل٪ ٖبضالٍٗؼ

ؤَمها صوعة  ،الى ٖضص مً الضوعاث الخٗلُمُت 

ؤمغاء املغا٦ؼ التي ؤ٢امتها وػاعة الضازلُت في مٗهض 

اى  لاهٓت الجىاثُت  وصوعة ،لاصاعة الٗامت بالٍغ

وصوعة في الخىُٓم إلاصاعي في مٗهض إلاصاعة الٗامت 

 ملداٞٓت عابٜ ٖام  ،بجضة 
 
 ،ٌ  3439ٖحن و٦ُال

حن مداٞٓا ٖلى مدا  ،ٌ  3418ٞٓت عابٜ ٖام ٖو

وله  ،و٢ض ٖٝغ ٖىه ال٨غم والجغؤة املتزهت 

ى مدل اخترامهم  ت واؾٗت بكُىر ال٣باثل في املى٣ُت وفي اململ٨ت َو ٖال٢اث ومٗٞغ

م   ٖلى عؤؽ ٖمله ب٩ل ظض ووكاٍ  ،وج٣ضًَغ
 
 في عابٜ.     ،وال ًؼا٫ ٢اثما

 
ؿ٨ً خالُا  َو

ضالشُش / غالي بً خمُض الظعوي ال -7 ُْ َب  )عخمه هللا( :ي ؼ 

َـ في واصي 3145ٚالي عخمه هللا ٖام  الكُش /ولض 

ى لا  لا٦بر  بًصوعان الخاب٘ ملداٞٓت عابٜ . َو

والٟاعؽ / خمُض بً ٖىصٍ  الكُش /لىالضٍ  

ضقُش ٢بُلت الظعا مً  ،الظعوي  ُْ خغب .  مً ُػب 

 له 
 
ٕغ في ٦ى٠ والضٍ و٧ان مالػما خُض وكإ وجٖغ

خُض ا٦دؿب  ،غخاله في مجلؿه وؾٍٟغ وخله وج

مىه ظمُ٘ الهٟاث الخمُضة ولازال١ الىبُلت 

وال٨غم والصجاٖت واؾخٟاص مىه في ٧ل ما ًسخو 

غاٝ ال٣بل  في طل٪  الكُش /و٧ان  ،ت ُبال٣ًاء والهلر ولانالح ولٖا
 
ٚالي مخمحزا

 ومكهى 
 
 له في ؤ٢ىاله وؤٖماله مجها ما َى في ُٞغجه الصخهُت ومجها ما َى م٨دؿب .  صا
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ضٚالي املكُست ل٣بُلت الظعا مً  الكُش /وجىلى  ُْ اة والضٍ  ُػب  ا هللا( معخمه)مً خغب بٗض ٞو

ٚالي مً ؤبغػ وؤقهغ قُىر ٢باثل خغب وؤٖمالها وطل٪ ملا ٖٝغ ٖىه  الكُش /خُض ٌٗخبر 

غاؾه وصوع ٞاٖل في ٧ل قاون املجخم٘ ال٣بلي  عخمه هللا مً خ٨مت وظاٍ و٦غم وػٖامت ٞو

خه الخامت باليؿُج ال٣بلي في اململ٨ت .   واملضوي و٦ظل٪ ملٗٞغ

ت  و٧ان عخمه هللا طو شخهُت ظظابت ومهابت خُض ٧ان له صوع ٦بحر في ما٫ الخحًر  ،لٖا

ٌ الجزاٖاث التي جدضر بحن ال٣باثل  خ٤ الغ٢اب ٞو و٢ض ٧ل٠  ،والهلر وإلانالح ٖو

ؼ  آهظا٥ مً بماعة مى٣ُت م٨ت امل٨غمت مً ناخب الؿمى املل٩ي لامحر اخمض بً ٖبض الٍٗؼ

آ٫ ؾٗىص لخل بٌٗ الجزاٖاث ال٣بلُت والى٢ٝى ٖلى بٌٗ املكا٧ل في مغا٦ؼ ومداٞٓاث 

ظا مٗلىم لضي الجمُ٘ مً  ،امل٨غمت  مى٣ُت م٨ت م ومجها ٖلى وظه  ؤبىاءَو حَر خغب ٚو

ول٣ض ٧ان  ،َـ 3195زُاع الؿُى٫ ٖام ؤمً  والخهىم ما خضر في مداٞٓت زلُ

ت وإلانالح بحن الىاؽ ملا ٣ٌُؿىض الُه بٌٗ املهام واملؿاولُاث لخل الخالٞاث في املى

ت وملا ًس م وقهامت ومٗٞغ  خو به مً ج٣ضًغ واعجاب بحن الىاؽ . ًخمخ٘ به مً زل٤ ٦ٍغ

ٚالي عخمه هللا قُش ٢بُلت ٞدؿب بل ٧ان مً ؤبغػ عظا٫ املا٫  الكُش /ولم ٨ًً 

مل٪  ما٫ في ٖهضٍ وله ٖال٢اجه الىاؾٗت في َظا املجا٫ م٘ ٦باع الخجاع في اململ٨ت ٍو ولٖا

٘ ٖمال٢ت مً َغ١ ومُاعاث وميكأث حٗلُمُت وخ٩ىمُت  قغ٦ت ٦بحرة ٢امذ بدىُٟظ مكاَع

ت  ،  باهه ٖغيذ ٖلُه مىانب خ٩ىمُت وبصاٍع
 
و٧ان له ججاعة صازل اململ٨ت وزاعظها ٖلما

 واٖخظع ٖجها وطل٪ ألوكٛاله بالخجاعة و٢تها وؾٍٟغ املخىانل للخاعط . 

مال٠ وال ج٨ُٟه بٌٗ  بلىٚالي بً خمُض الظعوي الخغبي ًدخاط  الكُش /الخضًض ًٖ 

صة الخ٨ُمت لهظا البلض املُٗاء ومٗغوٝ لضي اٚلب ٞهى مٗغوٝ لضي ال٣ُا ،الؿُىع 

 قُىر ال٣باثل في اململ٨ت . 

ً وزاعظه  صو٫  بلىخُض ٧ان له عخالث زاعظُت وزانت  ،وله ٖال٢اث واؾٗت صازل الَى

٣ُا وبا٦ؿخان ملؼ ؤو  ت في َظٍ الضو٫ ؤو عوبا وؤٍٞغ وله ٖال٢اث م٘ عظا٫  ،لت ؤوكُخه الخجاٍع

ما٫  ٣ي الغثِـ  ،املا٫ ولٖا ُم املؿلم   لاٍٞغ و٧اهذ له نضا٢ت  مخمحزة م٘ الغثِـ والٖؼ

ؼػ في الخىمُت والخجاعة بحن  اعاث مما ؾاَم ٖو ؤخمض ؾ٨خىع عثِـ صولت ُٚيُا وجباص٫ الٍؼ

 البلضًً آهظا٥ . 
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 في م٣ضمت مؿخ٣بلي 
 
مغاء واملؿاولحن صخاب الؿمى املل٩ي لا ؤ٦ما ؤهه عخمه هللا ٧ان صاثما

و٧ان في م٣ضمت مؿخ٣بلي املل٪ ٞهض بً  ،ٍاعاتهم ملداٞٓاث مى٣ُت م٨ت امل٨غمت زىاء ػ ب

ؼ  اعجه ملداٞٓت عابٜ )ٖبض الٍٗؼ  للٗهض ازىاء ٍػ
 
٦ما اهه ٧ان في  ،عخمه هللا( خُىما ٧ان ولُا

اعتهم الخ٣ٟضًت للمىا٤َ واملداٞٓاث ومجهم ناخب  م٣ضمت مؿخ٣بلي لامغاء ازىاء ٍػ

ؼ وناخب الؿمى  املل٩ي لامحر ؾٗىص بً ٖبض ؤالؿمى املل٩ي لامحر  خمض بً ٖبض الٍٗؼ

م مً املؿاولحن  حَر ٚالي بً خُض الظعوي عخمه هللا ٌٗض مً  الكُش /ألن  ،املدؿً ٚو

 ُٖان في مى٣ُت الدجاػ ٢اَبت . الىظهاء ولا 

ضٚالي بً خمُض الظعوي ال الكُش /جىفى  ُْ ت َـ بمضًى3411ي الخغبي عخمه هللا في ٖام ُؼب 

ونلي ٖلُه باملسجض الخغام وصًٞ في م٣برة الٗض٫ بالبلض الخغام . ووؿإ٫ هللا له  ،ظضة 

 الغخمت  واملٟٛغة .  

ضخامض بً حجغ الىافعي  ال الشُش / -8 ُْ َب  ي الخغبي : ؼ 

َى خامض بً حجغ بً خؿحن بً خؿً بً ؾُٗض   

ضبً مؿٟغ بً خمض الىاٞعي ال ُْ ي الخغبي ولضة ٖام ُؼب 

ؤقتهغ بال٨غم والصجاٖت  ،َـ في بلضة مؿخىعة 3146

و٧ان ٩ًل٠ بلُه مهام مً والضٍ في بٌٗ املىا٠٢ 

ى الغاب٘ بحن ؤزىجه  شبذ ٞحها ظضاعجه َو الخاؾمت ٍو

جُض الغماًت والكٗغ  ومً ٦باع  ال٣بُلت في  ؤبىاءٍو

 و٢خىا الخايغ.
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ضغىصة الظعوي البً الشُش / مغلي بً خمُض  -9 ُْ َب ي الخغبي ؼ 

 :)عخمه هللا( 

 ،َـ في واصي ٧لُت الخاب٘ ملداٞٓت عابٜ 3147ولض في ٖام 

ى إلا  ٚالي خُض  الكُش /الشاوي لىالضٍ بٗض ازُه  بًَو

 له في مجلؿه 
 
ٕغ في ٦ى٠ والضٍ و٧ان مالػما وكإ وجٖغ

خُض ا٦دؿب مىه ظمُ٘  ،وؾٍٟغ وخله وجغخاله 

الهٟاث الخمُضة ولازال١ الىبُلت وال٨غم والصجاٖت 

واؾخٟاص مىه في ٧ل ما ًسخو بال٣ًاء والهلر 

ٝغ ٖىه واقتهغ بالٗٝغ  غاٝ ال٣بلُت . ٖو ولانالح ولٖا

ى مً  ،وال٣ًاء والخ٨متم وال٨غم والصجاٖت والغماًت  نالح بحن َل الهلر وإلا ؤَو

ٗخبر الصخ مٛ ،الىاؽ  ضلي مً قُىر وؤُٖان ٢بُلت الظعا مً َو ُْ مً خغب و٧ان زحر  ُػب 

الٟاعؽ خمُض بً ٖىصٍ ومً زم ألزُه الصخ ٚالي بً  الكُش /الؿىض والٗىن ألبُه 

 
 
 لجمُ٘ ؤ٢اعبه و٢بُلخه ومً ًُلب  ،خمُض الظعوي عخمهم هللا ظمُٗا

 
و٧ان ؾىضا

دخاط املؿاٖضة   إلاظخماُٖتخل ال٣ًاًا  و٧ان له صوع باعػ في املجخم٘ وطل٪ في ،ٍو

ٗخبر مً وظهاء وؤُٖان مى٣ُت  والخالٞاث ال٣بلُت في ٢بُلخه وال٣باثل لازغي . َو

دٓى بخ٣ضًغ واخترام الجمُ٘ .   الدجاػ وله ؾحرة َُبت وخؿىه في املجخم٘ ٍو

ونلى ٖلُه باملسجض الخغام وصًٞ في م٣برة املٗالة  ،َـ في مضًىت ظضة 3410جىفى في ٖام 

 ووؿإ٫ هللا له الغخمت واملٟٛغة .  ،بم٨ت امل٨غمت 
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ضمدمض ضالر بً شىَش الؼبالي ال الشُش / -11 ُْ َب  ي: ؼ 

اة والضٍ   الكُش /مً مىالُض بلضة حجغجىلى املكُست بٗض ٞو

ل الىجاعي ال بًمدمض  ضقَى ُْ ي وجدمل املؿئىلُت في ؾً ُؼب 

ٖٝغ بال٨غم والصجإ والخهاٞت والٗٝغ  ،ب٨غة مً ٖمٍغ م

 باعػ في بنالح طاث البحن بحن بٌٗ ٢باثل 
 
ضال٣بلي وله صوعا ُْ  ُػب 

ظا مٗلىم  وله مؿاَماث في ٖخ٤ الغ٢اب ظؼاٍ هللا ٧ل زحر َو

ٗض مً ؤُٖان ٢بُلت خغب ومً ٦باع بلضة حجغ    ،لضي ٢باثل خغب ٖامت َو
 
و٧ان مشاال

ى م ؾاَمت في ،شا٫ الغظل الهالر املسلو لامحن ججاٍ صًىه ووَىه و٢بُلخه ًدخظي به َو

غ ٢غي واصي حجغ  مغ٦ؼ م٩اٞدت )َالب بسضماث خ٩ىمُت جسو ؤَالي حجغ ومجها  ،جٍُى

بُاع والجىبت ٦ظل٪ ؾاَم في اٞخخاح مغ٦ؼ هىا٢ل لامغاى وبٌٗ مضاعؽ البىحن في حي لا 

٤ حجغ املضًىت  ل ٍَغ زكحرمه( م٘ ٧امل ؤٞغاص )نخي حجغ وله صوع ٞاٖل في اٞخخاح وجمٍى

ض٢بُلخه الىُاظحر مً ػباله مً  ؤبىاء ُْ ِٗل آلان في بلضة حجغ مخٗه هللا بالصخت  ُػب  َو

 والٗاُٞت.  

ضي الالشُش / -11 ضخمضان بً مدمض بً خػُؼ اليًز ُْ َب  :  يؼ 

خمضان بً مدمض بً خًٌُ في ٖام  الكُش /ولض 

 الكُش /َـ في ٢غي و اصي حجغ جغبى في ٦ى٠ والضٍ 3153

اة والضٍ في ٖام  ٣ب ٞو ضي ٖو مدمض بً خًٌُ الحًز

 بَـ جم 3174
 
 لل٣بُلت زلٟا

 
لىالضٍ جىط طل٪  زخُاٍع قُسا

م ع٢م  َـ 10/4/3176في  3030باألمغ الؿامي ال٨ٍغ

ض مً خغب ؾاَم   ل٣بُلت بجي ًٍؼ
 
ال٣اضخي بخُٗىه قُسا

خمضان بً خًٌُ في ٌٞ ال٨شحر مً ال٣ًاًا  الكُش /

حجغ  بلى٫ َبِب ؤهخضب و و الخالٞاث ٖٝغ ٖىه جىايٗه وخبه للخحر والىاؽ ٞخذ مجزله أل 
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اًت الصخُت بضون ؤصوى م٣ابل . ملٗالجت املغضخى و٢ض زهو  ظؼء مً مجزله ٦م٣غ للٖغ

َالب بخد٤ُ٣ الٗضًض مً الخضماث ل٣غي واصي حجغ التي جم جد٣ُ٣ها بًٟل هللا زم 

 . قاٖغ وله اَخماماث في الكٗغ ؤمطخى في مىهبه 50َخماماجه ومُالباجه ٖلى مضي اب
 
ٖاما

 زم بٗض ج٣ضم
 
ض ٢غابت الخمؿحن ٖاما ه بىه في الؿً جىاػ٫ باملكُست إل ٦كُش ل٣بُلت بجي ًٍؼ

ضي ال الكُش / ضخًاى بً خمضان بً خًٌُ الحًز ُْ ي و٧ان زحر زل٠ لخحر ؾل٠ . ُؼب 

ؿ٨ً آلا   ن  في مؿ٣ِ عؤؽ ؤظضاصٍ في بلضة حجغ . َو

ضغاؾي بً غؿُت بً خمُضان الجضغاوي ال الشُش / -12 ُْ َب  : يؼ 

قُش ٢بُلت الجضٖان مً خغب ٖٝغ بال٨غم وعخابت 

وصمازت الخل٤ مً مىالُض مضًىت ظضة صعؽ الهضع 

املغخلت لابخضاثُت واملخىؾُت بمضاعؽ ظضة زم الخد٤ 

ُٟت مؿاٖض  ب٩لُت لاجهاالث وجسغط مجها وحٗحن ٞحها بْى

ُُٟت  مهىضؽ زم بٗض طل٪ جضعط في املغاجب الٗلُا الْى

ختى ؤنبذ ٦بحر املهىضؾحن باالجهاالث زم بٗض طل٪ ؤ٦مل 

هل ٖلى صعظت الب٩الىعٍىؽ املغخلت الجامُٗت وخ

جسهو صعاؾاث بؾالمُت زم بٗض طل٪ وانل صعاؾت املاظؿخحر في الضعاؾاث ال٣ًاثُت 

ؼ وخهل ٖلى مىهب مٗٝغ لٟٕغ املٗاملت مً ٢بُلت الجضٖان مً  بجامٗت املل٪ ٖبض الٍٗؼ

 ل٣بُلت 3410َـ واؾخمغ ختى 3413خغب و٧ان طل٪ ؾىت 
 
َـ وبٗض طل٪ جم جىهِبه قُسا

اًت ؤمحر مى٣ُت م٨ت  ،٧اٞتالجضٖان  خغم ٖلى الخًىع في املجالـ التي ح٣ٗض جدذ ٖع

ت م٘  ،امل٨غمت لامحر زالض الُٟهل ولاؾخٟاصة مً جىظحهاث والة لامغ  له مىا٠٢ مكٞغ

ؿ٨ً آلان في مضًىت ظضة .  ؤبىاء٢بُلخه زانت و  ؤبىاء  ٢بُلت خغب ٖامت  . َو
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 بًوعحل لاغماٌ / غبض الخمُض بً خماصي بً أخمض  الشُش / -13

ضظُغم الجضغاوي ال ُْ َب  ي الخغبي: ؼ 

ٕغ ٞحها بضء خُاجه   مً مىالُض بلضة طَبان ٖاف وجٖغ

ُٟت ٧اجب بماعة مغ٦ؼ 3191الٗملُت مىظ ٖام  َـ بْى

َـ زم 3197اء واؾخمغ ملضة زالزت ؾىىاث ختى ٖام بى لا 

الث وال٣ٗاع َى ناخب إو لت الخجاعة وامل٣و امؼ  بلىاججه 

ٖٝغ بال٨غم   ،الث إو ماؾؿت طَبان للخجاعة وامل٣

والٗٝغ ال٣بلي له مؿاَماث في بنالح طاث البحن نضع 

ت طَبان  زم بٗض طل٪ ٖحن مٗٝغ  ؤمغ بخُِٗىه ٖمضة ٢ٍغ

مىذ ؤزىاء خُاجه الٗملُت قهاصاث ق٨غ وج٣ضًغ مً املؿئىلحن في الضولت  ،لجماٖخه بظَبان

ت ومً مضًغ قغ  ت مداٞٓت ظضة وق٨غ وج٣ضًغ مً الٛٞغ َت م٨ت امل٨غمت ومضًغ قَغ

ؿ٨ً آلان في مؿ٣ِ عؤؽ  ت بجضة  ومً بٌٗ ؤُٖان ومكاثش ال٣باثل باململ٨ت َو الخجاٍع

 ؤظضاصٍ بظَبان .

ضخمض بً صازل الخغماوي  الأ الشُش / -14 ُْ َب  ي الخغبي :ؼ 

اة والضٍ   ،الخغماوي ًغخمه هللا  خمضؤصازل بً  الكُش /جىلى مكُست ال٣بُلت بٗض ٞو

 له ولض 
 
و٧ان زحر زل٠ لخحر ؾل٠ حٗلم ٖلى ًض والضٍ ال٨شحر وؤزظ مً نٟاجه و٧ان مالػما

في ٢ضًض وجل٣ى حٗلُمه لابخضاجي زم وانل حٗلُمه في ظضة وخهل ٖلى الب٩الىعٍىؽ مً 

ؼ زم خهل ٖلى صبلىم صعاؾاث ٖلُا مً ظامٗت ؤم ال٣غي بم٨ت  ظامٗت املل٪ ٖبض الٍٗؼ

 ٖمضة لخي البىاصي الكمالُت بجضٍ . 
 
ٗمل خالُا  امل٨غمت َو
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ؼ الشُش -15 ضال اللاًضي شامي بً مباعن بً غٍى ُْ َب  : الخغبي يؼ 

ٌ بً قامي في بلضة عابٜ مؿ٣ِ عؤؽ ؤظضاصٍ ولض  جغبى في ٦ى٠ والضًه  ،الكُش ٍٖى

٣ل عاجر  ،وبحن ؤزىجه  و٧ان ٌؿاٖض ؤزاٍ الكُش بغ٧ي في مٗٓم  ،٧ان طا خهاٞت ٖو

ض٣بُلت ل ؤصخاب الخل وال٣ٗض٧ان مً  ،لامىع التي ٧اهذ جسو ال٣بُلت واملى٣ُت  ُْ  ُػب 

و٧ان هاْغ و٠٢ آ٫ قامي بٗض  ،و٧ان مً ؤعبٗت الىاصي )املد٨محن لاعبٗت (  ،بالدجاػ  

اة ؤزُه الكُش / بغ٧ي بً قامي  ٖحن في زغم الىسل ما ٧ان  و٢ض ،و٧ان لحن الجاهب  ،ٞو

حن ٦ًٗى في  ،ٌٗٝغ بجباًت الؼ٧اة ألماهخه وزبرجه وطل٪ في ٖهض الضولت الؿٗىصًت  ٖو

سُت  ،املجلـ إلاصاعي في بلضة عابٜ  ٝغ ،و٢ض وعص بؾمه في وزاث٤ جاٍع  ال٨غم ٖىه ٖو

  .   ٌ 3170جىفي عخمه هللا في عابٜ ٖام  ، بنالح طاث البحنو  والصجاٖت

 غبض الغخُم ضالر فىػان الصخفي : الاؾخاط / -16

َـ جل٣ى حٗلُمه لابخضاجي 3188ولض بإم الجغم ٖام  

ت ٖام  واملخىؾِ والشاهىي بسلُو جسغط مً املغخلت الشاهٍى

ؼ ختى خهل 3408 َـ زم الخد٤ بجامٗت املل٪ ٖبض الٍٗؼ

 3431ٖلى قهاصة الب٩الىعٍىؽ ٖام 
 
َـ زم ٖحن مٗلما

 بمضعؾت  بلىباملضًىت املىىعة زم اهخ٣ل 
 
حٗلُم ظضة مٗلما

لامام مال٪ املخىؾُت زم الخد٤ بجامٗت ؤم ال٣غي في م٨ت 

امل٨غمت لضعاؾت الضبلىم الٗام ما بٗض الب٩الىعٍىؽ وخهل ٖلى قهاصة الضبلىم الٗام في 

 لغثِـ مغ٦ؼ اليكاٍ لاظخماعي بإم الجغم الخاب٘ للجىت الخىمُت 
 
التربُت ٖمل هاثبا

 في لجىت الخىمُت بٛغان  إلاظخماُٖت
 
ًىا  لغويت ؤَٟا٫ ام الجغم ٖو

 
ا  إلاظخماُٖتومكٞغ

 للجىت الخىمُت 
 
 في مغ٦ؼ اخُاء ام الجغم وعثِؿا

 
ًىا ؿ٨ً آلان  إلاظخماُٖتٖو لاَلُت . َو

 في مؿ٣ِ عؤؽ ؤظضاصٍ بإم الجغم .     
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ضمدمض بً غالي بً خمُض الظعوي ال الشُش / -17 ُْ َب  ي :ؼ 

ضُػب  قُش ٢بلُت الظعا مً  قتهغ بال٨غم افي الى٢ذ الخالي  ُْ

ى مً  َل الهلر وإلانالح بحن ؤوالصجاٖت والٗٝغ ال٣بلي َو

ما٫ ؤَخم  الىاؽ ومً وظهاء ٢بُلت خغب ومً عظا٫ املا٫ ولٖا

ش ٢بُلت الظعا ولضًه مٗلىماث ًٖ بٌٗ املؿمُاث   بخاٍع
 
٦شحرا

الجٛغاُٞت التي جسو بلضة ٧لُت مؿ٣ِ عؤؽ اظضاصٍ ٌؿ٨ً 

 الُىم في مضًىت ظضة .  

ضلاؾخاط/غؿُت هللا بً ؾىيهغ الجهُني املؼعوعي ال -18 ُْ َب  : يؼ 

ضَى لاؾخاط ُُٖت هللا بً َىحهغ الجهُجي املؼعوعي ال ُْ ي ُؼب 

َـ في مداٞٓت زلُو 3164الخغبي مً مىالُض  ؾىت 

وصعؽ بها  ،بمى٣ُت م٨ت امل٨غمت مؿ٣ِ عؤؽ اظضاصٍ 

املغخلت لابخضاثُت زم ؤ٦مل حٗلُمه بمٗهض عابٜ و٧اهذ 

اثل في و لا وماػالذ له ٖال٢ت وز٣ُت بها و٧ان مً املخٟى٢حن 

م  وكٛاله م٘ والضٍ في املؼإع ا٧ل ؾىىاث حٗلُمه ٚع

 ٖام 
 
ا  جغبٍى

 
ىض جسغظه مٗلما  بمضعؾت 3184الخانت بهم ٖو

 
َـ ٖمل في هٟـ الٗام مٗلما

َـ زم ؤ٦مل الضعاؾاث الخ٨مُلُت 3199ٖام  بلىٖمغو بً الٗام لابخضاثُت بجضة 

الجؼعي لخدُٟٔ  بًاٗمل في مضعؾت لَـ خُض حكٝغ با3403بالُاث٠ وجسغط ٖام 

م بجضة  م خبه الكضًض 3437 بلىؾخمغ بها او  ،ال٣غآن ال٨ٍغ َـ خُض جم بخالخه للخ٣اٖض ٚع

 بدؿب ججاعبه  ،ولُتها ا لغؾالخه م٘ ٖٓم مؿ
 
 ومىظها

 
 وهاصخا

 
 ٧اجبا

 
ل وماػا٫ مخىانال ْو

م وإلاقاصة والك٨ ،٦مٗلم  غ والخ٣ضًغ و٢ض خهل ٖلى ٦شحر مً صعوٕ وقهاصاث الخ٨ٍغ

البه وببائهم وعابُت الٗالم إلاؾالمي وظمُٗاث  ان مً وػعاثه وعئؾاثه وػمالثه َو والٗٞغ

 هلل حٗهجوالبر وإلانالح والضٖىة مىخ ،الخدُٟٔ 
 
 مً الٛلى قا٦غا

 
خضا٫ ومدظعا  لٖا

 
 ، ةلىا
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    ػعجه في مجزله الٗامغ بجضة ٖلى بؿاَخه وجىايٗه وصمازت زل٣ه الىبُل ول٣ض لٟذ

     غي بٖتزاٍػ واٞخساٍع بىالضٍ َىحهغ الظي ٢ا٫ ٖىه " َىحهغ الجىص وال٨غم والصجاٖتهٓ

اٍ هللا ًىم الجمٗت  والىالء ولاهخماء . َـ  بساجمت َُبت والخمض 3403/ عظب ؾىت  16جٞى

٣هم هللا في صعاؾاث ٖلُا ببىو٢ض ؤَخم لاؾخاط ُُٖت هللا بتربِخه وحٗلُم  ،هلل  اثه الظًً ٞو

ُت  ما٫ الخغة قٖغ لمُت ووْاث٠ خ٩ىمُت مغمى٢ت ومجهم مً اهخهج وهجر في لٖا ٖو

 ٧ل طل٪ هلل حٗ
 
ٟت هاؾبا  زم لخب وؾُاؾت وصؾخىع والة ؤمغها وزحراث بالصها .  ةلىالكٍغ

 مدمض غلي بً غبض هللا بً مفغج الجضًبي املؿخاصي الشُش / -19

ضي ُْ َب  :  الؼ 

في مداٞٓت  م وكإة3915-َـ 3154ولض في مداٞٓت عابٜ ٖام 

وصعؽ في  ،مداٞٓت ظضة أل٦ما٫ حٗلُمه  بلىزم اهخ٣ل  ،عابٜ 

 في مدُت الالؾل٩ي 
 
ٟا مٗهض لاجهاالث زم ٖحن مْى

الخٍُى  بلىَـ زم اهخ٣ل 3176الخاعظُت  واؾخمغ ختى ٖام 

ُٟت يابِ اجها٫ ٖلى الُاثغة  ت الؿٗىصًت في ْو  ،الجٍى

٩ا لضعاؾت الُحران  بلىَـ زم جم  ابخٗازه 3186ختى ٖام  ؤمٍغ

ت  ،والترخُل الجىي  ت بالخٍُى الجٍى ٠ الٗملُاث الجٍى وحٗحن بٗضَا ٦بحر مْى

ؿ٨ً 3195الؿٗىصًت ختى ج٣اٖضٍ املب٨غ مجها ٖام  ماله الخانت َو َـ لُخٟٙغ بٗضَا أٖل

 لان في مداٞٓت عابٜ . 

مدمض فالر بً فالح بً ؾما  الشُش / -21

 :  املىلاش ي لاؾلمي الخغبي

اف في ٦ى٠ والضٍ قُش 3180في واصي حجغ ٖام  ولض َـ ٖو

ى ًجُض قٗغ ال٣لُت والخضاء  ال٣بُلت آهظا٥، َو
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ً، ٦ما ؤن له خًىع في  اء و٢ىة لاهخماء للَى والىٓم،وجمحز ٦ؿاب٣ُه بال٨غم والٞى

َى مً ؤؾغة آ٫ َما التي جىاجغث ٞحهم مكُست ٢بُلت بجي ؤؾلم   مىاؾباث ٢بُلت خغب.

ض٣ٍت التي هي ٕٞغ مً َظٍ ال٣بُلت الٗغ  ُْ ىضما يم ُػب  املل٪   مً مؿغوح مً خغب ٖو

ؼ  َما بُٗخه وبُٗت ظماٖخه، واؾخمغ في قُست  الكُش /آ٫ ؾٗىص الدجاػ ٢ضم  ٖبضالٍٗؼ

اجه في ؾىت  َـ ختى 3167ٞالح بً َما مً  الكُش /َـ زم زلٟه 3167ظماٖخه ختى ٞو

اجه  اجه   َـ ختى3401ما مً ٖاًٌ بً ٞالح بً َ الكُش /َـ زم زلٟت 3401ٞو َـ 3413ٞو

 مدمض ٞالر بً ٞالح بً َما. الكُش / بلىزم آلذ املكُست 

مدمض في البضاًت في وػاعة الضازلُت ٢ُإ لامً الٗام، وفي ٖام  الكُش /و٢ض ٖمل 

  َـ جم حُِٗىه قُسا ل٣بُلت بجي ؤؾلم مً خغب .3411

ى مً املدبحن للكٗغ وله ؤقٗاع.  َو

م: الكُش /و   مدمض جغجِبه الؿاصؽ بحن ؤزىجه َو

 َـ(3413َـ ـ 3401 )ٖاًٌ بً ٞالح بً َما عخمه هللا  الكُش /-

 مٟلر بً ٞالح بً َما الكُش /-

 َـ (3401ث: )  -َما بً ٞالح بً َما عخمه هللا  الكُش /-

 مدمض نالر بً ٞالح بً َما الكُش /-

 بجي ؤؾلم الخالي قُش ٢بُلت -مدمض ٞالر بً ٞالح بً َما  الكُش / -

 خؿحن بً ٞالح بً َما الكُش /-

 ٖلى بً ٞالح بً َما عثِـ املجلـ البلضي في واصي حجغ الكُش /-

 الض٦خىع ٖبضاملدؿً بً ٞالح بً َما-

مُض ؤؾغة آ٫ َما َى   صزُل هللا بً ٖىى هللا بً َما. الكُش /ٖو
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 مدمض ضالر بً صزُل هللا املغامخيغبض الخمُض  الشُش / -21

ضي ُْ َب  :  الؼ 

 الكُش /َـ جغبى في ٦ى٠ والضٍ 3130مً مىالُض ٖام 

صزُل هللا بً مدمض املغامخي الخغبي. و٧ان قُش 

ل٣بُلخه و٧ان مكهىع ٖلى مؿخىي زلُو بةنالح طاث 

خُض ٧ان ٌكتهغ بالُب الكٗبي في مداٞٓت   ،البحن 

زلُو  ًخىاٞضون ٖلُه مً ظمُ٘ اهداء اململ٨ت للبدض 

 ًٖ الٗالط ال
 
اج ،كٗبي املٗغوٝ ٢ضًما ٖام  هو٧اهذ ٞو

 .  حٗالى َـ ًىم الجمٗت عخمه هللا3436

ٖبض الخمُض بً مدمض  الكُش /ه بىاوزلٟه مً بٗضٍ  

 ل٣بُلت املغامده مً خغب ؤَـ 3439نالر املغامخي الخغبي خُض ؤهه في ٖام 
 
نبذ قُسا

وؤزظ ههج والضٍ في بنالح طاث البحن و٦ظل٪ الُب الكٗبي . ووؿإ٫  هللا ؤن ًخٛمض 

 مدمض نالر بً صزُل هللا املغامخي الخغبي بىاؾ٘ عخمخه . الكُش /

خمُض بً غىصة الظعوي  الشُش -22

غي ال ضالػٍؼ ُْ َب  : عخمه هللا()ي ؼ 

عباح بً ُٖاص الظعوي قُش ٢بُلت الظعا بٗض الكُش  

ال٨غم والصجاٖت والٟغاؾت والكٗغ خُض ٖٝغ ٖىه 

و٧ان عخمه هللا مً ؤُٖان مى٣ُت الدجاػ املٗغوٞحن و٢ض 

ض  عص ٢هُضجه ؤو و  ،قاع٥ في مٗغ٦ت خغب املجاٍع

 املكهىعة ومجها لابُاث الخالُت : 

 ما  ٚحر  ٖكغ  لُا٫  ٞحها  م٣ُمحن ؾخحن   لُلت   ما  ٞغ٢ىا  الكضاصي

حر خضب الًالٖحن واللي   ٢ُٗىاَا    زالزحن     واصي  ٚحر الخبىث ٚو
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اصي اما  ٢ُٗىا  مً  صًاع   لٖا  في  عؤي  ُٞهل بالغ٧اًب مكُدحن ٍو

ىم ههبذ  ظضاصي  وان  ظاث  ٢اله في املغا٢ُب باصًً همسخي ظضاص ٍو

 و٦ظل٪ ؤوكض ٢هُضة مكهىعة بدًىع املل٪ ُٞهل عخمه هللا ٣ًى٫ ٞحها :

 ًا ٧اؾب الىامىؽ ًا ٖغب الجضوصي ؾالم  عصًت  ٖلى  ولض  الؿٗىصي

ىصي ل ًا خغ في املغ٢اب ال ظاث الٞى  ؾالم  ًا ُٞهل ٖسخى ٖمغ٥  ٍَى

 مً  ًىم وكغث  البُاع١  والجغوصي بالٗؼ  ممكاها ٖلى ٧ل الخضوصي

 بالخُل والٟغؾان والؿ٠ُ اله٣ُل واللي  ٌٗاصًىا   وؿ٣ُه  الى٩ىصي

 ؤظضاصٍ. عؤؽ مؿ٣ِ صوعان في وصًٞ ٌ 3197 ٖام في هللا عخمه جىفي

 الشُش غبضالغخمً بً خامض بً فاػع بً ضلغ املدلبضي -23

ضي ُْ َب   : الؼ 

 الخٗلُم حٗلم ٢ض زلُو مداٞٓت في ٌ 3183 ٖام ولض

 بمٗهض صعاؾخه وؤ٦مل زلُو مضاعؽ في الخ٩ىمي الىٓامي

حن الخٗلُم بؿل٪ وبلخد٤ املٗلمحن   ٖو
 
 و٢ض ظضة مضًىت في مٗلما

 في املدلبضي ٖبضالغخمً بً ن٣غ بً ٞإػ الكُش ظضٍ زل٠

 ظضٍ جىاػ٫  بٗضما ٌ 3411 ٖام في طل٪ و٧ان ال٣بُلت مكُست

الظي وان مً حلؿاء الشُش ئبغاَُم  ؾىه ل٨بر املكُست ًٖ

 ، ؾل٠ لخحر زل٠ زحر ٩ٞان زلُظغؿم أمير وشُش ابً 

ؿ٨ً  .   مخٗه هللا بالصخت والٗاُٞت  الضٝ بخي زلُو مداٞٓت في الُىم َو
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ضال املجىىوي ملُذ بً مىىع  بً أخمض/  الشُش -24 ُْ َب  : الخغبي يؼ 

 ،بمى٣ُت م٨ت امل٨غمت  يَـ في الكمِسخ 3174ولض ٖام 

ٕغ في ٦ى٠ والضٍ الكُش / مىىع  عخمه  ملُذ بً ووكإ وجٖغ

وجل٣ى حٗلُمه في مضعؾت الٗباؽ بً ٖبض املُلب  ،هللا 

خهل ٖلى مىهب قُش ٖلى طوي مدؿً مً  ،بم٨ت 

ضاملجاهحن مً  ُْ بقتهغ بالخ٨مت والجاٍ  ،َـ  3404ٖام  ُػب 

و٧ان زحر ؾىض  ،وال٨غم والٗٝغ ال٣بلي والهلر بحن الىاؽ 

ىن ألبُه في خُاجه  ٗض مً وظهاء وؤُٖان املى٣ُت  ،ٖو َو

ما٫ والخجاعة  وله ؾحرة َُبت وخؿىت في  ،وعظا٫ لٖا

ت مٗغوٞت في ٢بُلت خغب  ،لازغي  ٢بُلخه وال٣باثل ى ناخب  ،وله مىا٠٢ مكٞغ َو

ؿ٨ً الُىم في م٨ت امل٨غمت .  ،خٓىة وج٣ضًغ لضي الكُىر ولاٞغاص    َو

ضغبضهللا زلف مدمض حابغ الثىعي ال الشُش / -25 ُْ َب  ي الخغبي  :ؼ 

ٕغ ُٞه  ،ولض في واصي ٢ضًض  وبضؤث خُاجه  ،ووكإ وجٖغ

 ،ومً زم في وػاعة الى٣ل  ،الٗملُت في مُىاء ظضة لاؾالمي 

ت الجمٗت  ٖٝغ بال٨غم  ،ٌؿ٨ً في مجزله الٗامغ  ب٣ٍغ

ى ًٖى لجىت والٗٝغ ال٣بلي وإلا  نالح بحن الىاؽ َو

ًى املجلـ  إلانالح واملجلـ املدلي بمداٞٓت زلُو ٖو

مً  مىذ قهاصاث ق٨غ وج٣ضًغ  ،املدلي بمداٞٓت ال٩امل 

 في  ،املؿاولحن ومً مكاثش وؤُٖان ال٣باثل 
 
و٧ان ًٖىا

.
 
 لجىت الخىمُت بىاصي ٢ضًض ؾاب٣ا
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 :الخغبي الطػُضي غبُض بً غبُضهللاالشُش  .26

ى قُش ٢بُلت الهٗاًضة  صعؽ  ،ٌ 3170مً مىالُض  ،َو

  ،املغخلت إلابخضاثُت في عابٜ وؤ٦مل في زلُو 
 
ٟا ٖمل مْى

ت مً في ب ٍؼ هخ٣ل ازم  ،ٌ  3195 – 3185صاعة الٗحن الٍٗؼ

ؾخمغ في الٗمل او  ،جهاالث الؿٗىصًت بلى الٗمل في لا

ى ، ٌ 3415بالضواثغ الخ٩ىمُت الى خحن ج٣اٖضٍ   َو

ؿ٨ً   ، الخؿً والخل٤ والؿماخت الُُبت ٖىه مٗغوٝ َو

 في بلضة زلُو 
 
 مخٗه هللا بالصخت والٗاُٞت . ،خالُا

 : الخغبي الطػُضي خمُض بً خمضان/  الشُش .27

 ،وصعؽ املغخلت لابخضاثُت ٞحها  ،مً مىالُض بلضة زلُو 

 الى  ،زم صعؽ في مٗهض املٗلمحن بغابٜ 
 
زم ٖمل مضعؾا

خمخ٘  ،ٌ  3439ج٣اٖضٍ في ٖام  ٗخبر مً ؤُٖان ال٣بُلت ٍو َو

م مً الخىاي٘ وال٨غم وؾماخت  بهٟاث خمُضة وزل٤ ٦ٍغ

ُب املٗاملت  ت ولجىت  ،الخل٤ َو ٖمل في الجمُٗاث الخحًر

 هلل حٗالى 
 
ؿ٨ً الُىم في  ،إلانالح في زلُو مددؿبا َو

.)  بلضة زلُو )ؤَا٫ هللا في ٖمٍغ
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ضال املجىىوي مؿير بً غلي بً مؿُفغ/  الشُش  .28 ُْ َب  . الخغبي يؼ 

قُش طوي  مؿُٟغ بً ٖلي بً مُحر /ولض الكُش 

ضمؿٟغ املجاهحن مً الٗؼعة مً  ُْ مً مؿغوح مً  ُػب 

ٕغ وجغبى في ٦ى٠  ،ٌ  03/07/3171في  خغب جٖغ

٧ان ًجُض ،والضٍ الكُش / ٖلي بً مُحر عخمه هللا 

و٧ان ًخه٠ بالخ٨مت والغؤي  ،ال٣غاءة وال٨خابت 

 لخىلي إٞ ،الؿضًض وؾٗت الهضع  
 
ال نبذ مَا

اة والضٍ عخمه هللا ٖام  مكُست ٢بُلخه بٗض ٞو

ى الُىم ٣ًُم في بلض ،ٌ  3400 ة الخًغاء َو

الخابٗت ملداٞٓت بدغة الىا٢ٗت ظىىب ٚغب م٨ت 

ى ٌٗمل ٖلى زضمت ؤبىاء ال٣بُلت  ،امل٨غمت  نالح طاث البحن وخل الخالٞاث بو  ،َو

ت الخًغاء ختى  ،والجزاٖاث بحن ؤبىاء ٢بُلخه وال٣باثل لازغي  غ ٢ٍغ مل ٖلى جٍُى ٖو

وله وكاٍ اظخماعي  ،ظمُ٘ زضماتها مً خ٩ىمُت وحٗلُمُت وصخُت وؤمىُت ا٦خملذ 

ماع والٟئاث ًخمخ٘ بال٨غم والصجاٖت والخىاي٘  ، وكِ بحن ؤٞغاص ٢بُلخه مً ٧اٞت لٖا

دٓى بالخ٣ضًغ ولاخترام وال٣بى٫ مً الجمُ٘  ،والى٢اع والهُبت   .ٍو

الشُش / غبضالغالب بً هىيهغ بً غؿُت هللا بً هىيهغ الغاهمي   -29  

 :  سلُظبالػؼعة  شمل كبائلشُش 

ٌ وحٗلم في  3181 ٖام ض في مداْت زلُو بامل٣ٕىول

مل في وػاعة الصخت ٦ٟجي واصاعي مدى٪  مضاعؾها ٖو

ى شخو ًخمخ٘ بالصجاٖت و  ٣ٍُم آلان في زلُو َو
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ؿعى في انالح طاث البحن ش َو إل ٖلى الخاٍع ى  وخؿً الخل٤ وخب لَا مً ؤُٖان َو

 مداٞٓت زلُو . 

بً غىن بً  خمُضانبً  غؿُت هللا مدمض ضالر بً. الشُش  / 31   

  : الجخضلي الخغبي عخمه هللا غىن هللا بً ؾضاح

٧ان مً ؤ٦بر وؤصهى وؤٖٝغ قُىر الجخاصلت 

ى مً ٞسظ طوي ٖىن وؤظضاصٍ َم  ، َو

م لانل  ، مكىعةقُىر الجخاصلت وؤَل  َو

 ولم جسغط ٖجهم بال  ،في املكُست 
 
. مازغا

و٧ان  ، مً املىا٠٢ املكهىصة ال٨شحر  وللكُش

طا ؾمٗت خؿىت وؾحرة َُبت م٩ان ج٣ضًغ 

  ٧ان و  ، واخترام مً ٖاقٍغ 
 
 طا َُبت وخامُا

جىفي في بضاًاث الخ٨م  ،لشى٫ وؤَلها 

وله مً لابىاء ولضان َما :  ،الؿٗىصي 

 وؤخمض مدمض نالر الجخضلي . ،الكُش ُُٖتهللا بً مدمض نالر الجخضلي 
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 :اجمت الخ

ش ٢باثل و لت مخىايٗت لضعاؾت لا و اَظا الٗمل ما َى بال مد ضيإ الٗامت لخاٍع ُْ اػ الدج ُػب 

زباع َظٍ الخ٣بت ول٣ض بظلذ ٧ل ظهض مم٨ً الؾخ٣غاء املهاصع واملغاظ٘ التي حٗغيذ أل 

ست واؾخسالم املٗلىماث طاث الهلت باملىيٕى .   الخاٍع

ً به نٟداث ال٨خب ولم ٨ًً بًغاص  بلىلم ٨ًً لاؾدىاص    جتًز
 
 بظزا

 
ش ًىما وؾاثل الخاٍع

وبهما هي ٢اٖضة جىُل٤ مجها لازباع  ،الخ٣اث٤ مجها مبٗشه جمجُض ٢ىم بما لِـ ٞحهم 

الغنِىت املايُت لخخدضر ًٖ هٟؿها بما خٟلذ به في الؼمان وامل٩ان ملبُت خاظت َالب 

د٤٣ ؤماهحهم بضعاؾاث وزاث٣ُت حؿدىض  يالٗلم والبدض ًٖ الخ٣ُ٣ت ملا ًغضخ جُلٗاتها ٍو

ه  بلى ش خاٞل باألخضار وال٣ُم يمً عواًاث ناص٢ت بُٗضة ًٖ الدكٍى  لاؾخالب .  ؤو جاٍع

ضوب٣ضع ما ٧اهذ املهمت نٗبت في البدض في وزاث٤ ٢بُلت ٦بحرة مشل ٢بُلت  ُْ مترامُت  ُػب 

 ٞٗالبُىن ممخضة لاٞساط ب٣ضع ما ٧اهذ َظٍ الهٗىبت صا
 
 ٦بح ا

 
لي ل٣بى٫ َظا الخدضي  را

 ممً ٖانغوا ؤخضار 
 
 و٦خابت وؾغصا

 
بضعظت مً لاهدباٍ والخ٣ٗل في لازظ باألنى٫ ٢ىال

ش .   َظٍ ال٣باثل الًاعبت في ٖم٤ الخاٍع

ومما ػاص الخغم مً ظاهبي  في ؾغص الخ٣اث٤ املغجبُت بالخىز٤ُ لهظٍ ال٣بُلت ؤَمُت 

ت الهِذ لِـ باململ٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ٞدؿب جىاظضَا صازل ٢بُلت خغب الظاجٗ

 مً صو٫ املى٣ُت وزاعظها .  ي زغ ؤَغاٞها املترامُت بضو٫ وبهما أل 

سُت والىزاث٣ُت .  و٧ان َظا ال٨خاب زمغة ظهض امل٣ل بحن ًضي ال٣اعت لهظٍ الضعاؾت الخاٍع

 بٗض بهجاػ الٗمل املخىاي٘ َظا ؤو 
 
  ،زحرا

 
مل٨خبت ا بلىآمل ؤن ؤ٧ىن ٢ض ٢ضمذ ظضًضا

ظا ٧ل ظهضي الظي بظلخه في ؾخالٗغبُت ًم٨ً لا   َو
 
َظا ال٨خاب بٖضاص ٟاصة مىه مؿخ٣بال

ن بمً حٗب ومً جغخا٫ ومً ما ال٢ُخه مً ؤخضار في ؾبُل بزغاط َظا ال٨خاب للىىع و 

ظا ٌُٚو ان ؤزُإث ٞلي قٝغ املدبؤنبذ ٞهظا َى املغاص و   .  مً ٌُٞ  لت والخٗلم َو

 

 املإلف                                                     
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 شىغ وجلضًغ : 

 الكُش ٖاَي بً ُُٖت الجضٖاوي . .3

 الكُش ٢اؾم بً وانل اللهُبي الٗىفي. .1

ضالكُش نالح بً خمضان الهىضي ال .1 ُْ  ي.ُؼب 

 اللىاء ٖبضالخ٨ُم بً ٢ابل الٛاهمي. .4

 الض٦خىع مدمض بً ٖبضالغخُم الجضًبي املؿخاصي. .5

ت .6  . والخيؿ٤ُ لهظا ال٨خاب  لاؾخاط آػاص خمؼة قُسى  للمغاظٗت اللٍٛى
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 :املطاصع واملغاحؼ 

    ىع  بضاج٘ ، الخىٟي بًاؽ بً ؤخمض بً مدمض ،ببً بًاؽ  و٢اج٘ في الَؼ

 .بحروث َـ3413ٖام ،( 4) الجؼء ، مهُٟى مدمض جد٤ُ٣ ، الضَىع 

  ٢الثض الظَب في ظمهغة ؤوؿاب الٗغب . ،ببً خؼم لاهضلسخي 

 ش  . الغاب٘ الجؼء. 8 م ، الؿاصؽ الجؼء ، زلضون  ابً جاٍع

 ( وكى 685-630ابً ؾٗض لاهضلسخي .)(. 3الُغب )ظؼء ة 

  بؾماُٖل بً ٖمغ بً ٦شحر ال٣غشخي ؤبى الٟضاء ابً ٦شحر. )بال  ،ابً ٦شحر

ش(. البضاًت والجهاًت )ظؼء  .7جاٍع  (. بحروث : م٨خبت املٗاٝع

  الؿحرة .... . ،ببً َكام 

  ض املبرص  وؿب ٖضهان و٢دُان .  ،ؤبي الٗباؽ مدمض بً ًٍؼ

  ؼ الخًغاوي  الجىاَغ املٗضة في ًٞل ظضة. ،ؤخمض بً ٖبض الٍٗؼ

   الجؼء الؿاب٘. ،( عخالث الدج 30ظمهغة الغخالث ) ،ؤخمض مدمض مدمىص 

  . ؤخمض مدمض مدمىص . عخالث الدج 

  ، ضة ، الجاؾغ خمضالجاؾغ  10 الخمِـ ، 8108 ٖضص املىىعة املضًىت ظٍغ

 في املخدًغة لاؾغ ؤوؿاب ظمهغة" ٦خابه في ٦ظل٪ ،  َـ3430 ٖام عظب

 " .هجض

  ، ش طا٦غة في والجخاصلت زى٫  ، الجخضلي ظبر بً ؾٗضالجخضلي  الخاٍع

ىُت ٞهض املل٪ م٨خبت ،ٞهغؾت  . 3418 ، 3ٍ ، الَى

  الغوى ، الخمحري. 

  597ٖماص الضًً ؤبى خامض مدمض بً مدمض لانٟهاوي )املخىفى  ،لانٟهاوي 
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ش ؤَل الؼمان.  1001 -َـ  3411َـ(. )  م (. البؿخان الجام٘ لجمُ٘ جىاٍع

ت للُباٖت واليكغ . ،لبىان  –بحروث   امل٨خبت الٗهٍغ

  ، لانُغدي ببغاَُم اسخا١ ألبي املمال٪ مؿال٪ ٦خابلانُغدي 

ى ، بال٨غدي املٗغوٝ ض ابي للكُش لا٢الُم نىع  ٦خاب ٖلى مٗى٫  َو  ٍػ

 م 3870 ٖام ، لُضن مضًىت في َب٘ ، البلذي ؾهل بً ؤخمض

  ؤمحن الضولت مدمض بً مدمض الخؿُجي لاُٞسخي . جد٤ُ٣ ًخي  ،لاُٞسخي

ُب الجبىعي. ) َـ(. املجمٕى الل٠ُٟ مسخاعاث جغازُت في لاصب 3415َو

 (.3وال٨ٟغ والخًاعة )املجلض 

  ْاَغة الخإل٠ُ في ال٣باثل ولاوؿاب .  ،ٞاثؼ  ،البضعاوي 

  ش ٢بُلت خغب في الدجاػ وه ،ٞاثؼ  ،البضعاوي الجؼء ،جض ٞهى٫ مً جاٍع

 َـ.3410 ،1ٍ ،لاو٫ 

  سُت .  ،ٞاثؼ  ،البضعاوي  مظ٦غاث جاٍع

  سُت مً مى٣ُت املضًىت املىىعة .  ،ٞاثؼ  ،البضعاوي  وزاث٤ جاٍع

  (.1َـ(. وؿب خغب )املجلض  3404ٖاج٤ بً ُٚض البالصي. ) ،البالصي 

  ش(. معجم ٢باثل الدجاػ . ،البالصي  ٖاج٤ بً ُٚض البالصي. )بال جاٍع

  ش(.  ،بً قضاص ٖؼ الضًً بً مدمض بً ٖلي بً ببغاَُم بً قضاص. )بال جاٍع

ش املل٪ الٓاَغ بُبرؽ .  جاٍع

  َـ 3416 ، 3ٍ ،الجؼء لاو٫  ،خضًض الىزاث٤  ،ؾٗض ظبر  ،الجخضلي 

   غي  الجؼء لاو٫. ،خمض الجاؾغ  وكغ  ،الضعع الٟغاثض  ،ٖبض ال٣اصع ،الجٍؼ
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   غي  ٦خاب الضعع الٟغاثض املىٓمت الجؼء الشاوي . ،ٖبض ال٣اصع ،الجٍؼ

  ـ بىع٦هاعث غة الٗغبُت  ،ظىن لَى املغ٦ؼ  ،ال٣اَغة ،٦خابه جغخا٫ في الجٍؼ

 .الجؼء الشاوي  ،1007الُبٗت لاولى  ،ال٣ىمي للترظمت 

  غي غي )الجؼء ،الخٍغ غي. م٣اماث الخٍغ ( باب 3مدمض ابى ال٣اؾم الخٍغ

 الُُبُت .

 .ًش إلاؾالم ) الجؼء الغاب٘ ( . خؿً ببغاَُم خؿ  جاٍع

  ضة املضًىت املىىعة ٖضص  ،خمض الجاؾغ عظب ٖام  10الخمِـ  ، 8108ظٍغ

 َـ .3430

  معجم البلضان . ،ًا٢ىث الخمىي  ،الخمىي 

  ىع 3413مدمض بً ؤخمض بً بًاؽ الخىٟي. )ٖام ،الخىٟي َـ (. بضاج٘ الَؼ

 هُٟى . بحروث.جد٤ُ٣ مدمض م ،( 4الجؼء ) ،في و٢اج٘ الضَىع 

  ؼ  ،زحر الضًً الؼع٦لي  الُبٗت الؿابٗت .   ،الىظحز في ؾحرة املل٪ ٖبض الٍٗؼ

  ُٟٔحر ٖبض الخ ٤   ،مدمض خامض الغخُلي  ،ظما٫ قىالي ،َػ ؤَلـ ٍَغ

ت .   الهجغة الىبٍى

  املسخهغ في ازباع ٦ىاهت .  ،ؾاظض ظباع الًاحي 

   م٣ضمت في صعاؾت الىزاث٤ إلاؾالمُت .  ،٢اؾم ،الؿامغاجي 

  معجم الترار .  ،ؾٗض بً ٖبض هللا بً خىُض٫ 

  اث ظامٗت ام ال٣غي  ،مىاثذ ال٨غم  ،ٖلي جاط الضًً ،الؿىجاعي  ،مُبٖى

 الجؼء لاو٫. ،م  3998ٌ/  3439جد٤ُ٣ ص. ظمُل ٖبضهللا مدمض املهغي 

  غة الٗغبُت في إلاعق٠ُ ،ؾهُل نابان  الٗشماوي .  ؤٖالم الجٍؼ
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  ًغة الٗغبُت .  ،نبري مدمض خؿ  ٢لب الجٍؼ

  مضعط ٖشمان  ،َـ (.  3417ٞهض بً مدمض بً مُٗىٝ الصخٟي. ) ،الصخٟي

 . م٨ت امل٨غمت . 3ٍ  ،

  31ط  ،قغح الىىوي  –صخُذ مؿلم . 

  ُت  ،الغخ٤ُ املسخىم  ،نٟي الغخمً املباع  ٦ٟىعي الُبٗت  ،الُبٗت الكٖغ

 َـ . 3415 ،الشاهُت 

  بجداٝ ًٞالء الؼمً. ،مدمض بً ٖلي الُبري  ،الُبري 

  البدض ًٖ الىزاث٤ .  ،ٖاص٫ آلالىسخي 

  ش الكامل للمضًىت املىىعة .  ،ٖبض الباؾِ بضع  الخاٍع

  ًؼ صولخِك  َـ.3135-م 3898ؾىت  ،ٖبض الٍٗؼ

  ُبت  ظٛغاُٞت الٗمغان .  ،ٖبض الٟخاح َو

  جدٟت املكخا١ .  ،ٖبض هللا بً مدمض البؿام 

  واصي حجغ. ،ٖبض املدؿً بً ٞالح بً َمإ 

  قاٖغ الجُلحن .  ،ٖبض املدؿجن ببً َمإ 

 ًإلا٧لُل و٦خابه الهمضاوي م٘ و٢ٟاث ، لاؾلمي َما بً ٖبضاملدؿ ، 

 .ٌ 3417 لاولى الُبٗت

 .)الٗؿ٨غي. لاواثل )الجؼء لاو٫ 

  1ظؼء  ،ؾمِ الىجىم الٗىالي في ؤهباء لاواثل والخىالي  ،الٗهامي  . 

  َـ( مسخهغ ٦خاب مؿال٪ 749قهاب الضًً ببً ًٞل هللا )ث  ،الٗمغي

 الجؼء الشالض ج٣ضًم ص٦خىع ٖامغ الىجاع. ،لابهاع في ممال٪ لامهاع 
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  ضة البالص ٖلى ٖضصة خل٣اث   ،مدمض بً ٞهض الٗىفي  ،الٗىفي م٣ا٫ في ظٍغ

 َـ .14/8/3436  ،

  ؼ مدمض ،الِٗسخى اعق٠ُ ممل٨ت الدجاػ وؾلُىت هجض وملخ٣اتها  ،ٖبضالٍٗؼ

 .3ٍ  ،َـ  3146 –ٌ  3141مً 

  ٖبض هللا ماَغ  ،الٛاهمي،  . ٪  آ٫ مبحًر

   ش ٢بُلت خغب  –:  الىزاث٤ ال٣ىمُت   407م  ، 1َبٗت   ،ٞهى٫ مً جاٍع

ش 94همغة )وز٣ُت  ،( مُٗت جغ٧ي 30ال٣اَغة مدٟٓت ع٢م ) ( بخاٍع

ىُت . ،َـ  19/31/3143  زُاب باللٛت الٗغبُت م٨خبت املل٪ ٞهض الَى

  ؤو٢اٝ  ،م (.  3994 ،َـ  3434عاقض بً ؾٗض ال٣دُاوي. )  ،ال٣دُاوي

ٟحن  . 3ٍ  ،الؿلُان لاقٝغ قٗبان بً خؿحن ٖلى الخغمحن الكٍغ

ىُت :. اى : م٨خبت املل٪ ٞهض الَى  الٍغ

  ٚاًت املغام  ،جد٤ُ٣ ٞهُم مدمض قلخىث  ،لهاقمي ٖؼ الضًً ا ،ال٣غشخي

م .  3989 -َـ 3409 ،1الجؼء  ، 3الُبٗت  ،بإزباع ؾلُىت البلض الخغام 

 ظامٗت  ؤم ال٣غي .

  بي ه بظوي لاخؿاب  ،ال٣َغ ٠ باالوؿاب والخىٍى ؤبى الخؿً الُمجي. الخٍٗغ

 (.3)ظؼء 

  الؼمان.ال٣ل٣كىضي.. ٢الثض الجمان في الخٍٗغ٠ ب٣باثل 

 .ت ؤوؿاب الٗغب  ال٣ل٣كىضي.. جهاًت لاعب في مٗٞغ

  ( 3ؤبى املىظع َكام مدمض ال٩لبي. وؿب مٗض والُمً ال٨بحر ) ظؼء  ،ال٩لبي، 

 جد٤ُ٣ الض٦خىع هاجي خؿً. م٨خبت الجهًت الٗغبُت.
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 . مجلت الٗغب 

  . ت ٢باثل الٗغب ضي . ؾباث٪ الظَب في مٗٞغ  مدمض ؤمحن البٛضاصي الؿٍى

  ت .  ،مدمض ناص١ باقا  الغخالث الدجاٍػ

  املجلض الشالض. -َـ 3430الُبٗت لاولى  ،ؤٖالم الدجاػ  ،مدمض ٖلي مٛغبي 

  الم في لاؾالم )املجلض  (.3مدمىص ًىؾ٠ مهُٟى. الٗال٢اث الٗامت ولٖا

  غة الٗغبُت باصًت وخايغة.  ،مؿاٖض بً ٞهض الؿٗضووي  وؾىم إلابل في الجٍؼ

  م٣ُخٟاث  ،مكُست ببً ٖؿم  ،مباع٥ مدمض املٗبضي الخغبي  ،املٗبضي

ش زلُو.  مً جاٍع

  ش ٢بُلت  مباع٥ مدمضاملٗبضي الخغبي ،املٗبضي ض. مالمذ مً جاٍع ُْ في  ُػب 

 الجؼء لاو٫ . ،الدجاػ 

 .  ُِاملعجم الىؾ 

  ؼي ؤخمض بً ٖلي بً ٖبض ال٣اصع ؤبى الٗباؽ الخؿُجي الٗبُضي ج٣ي  ،امل٣ٍغ

ؼي )املخىفى:  املد٤٣ : ٞغصهاص واؾُىن ُٞلض  ،َـ( 845الضًً امل٣ٍغ

Ferdinand Wüstenfeld  مؿدكغ١ ؤملاوي( ، َبٗت : ظىجىجً ، ؤملاهُا ٖام(

 م. 3847

  ت صو٫ امللى٥ ؼي . الؿلى٥ ملٗٞغ  ،ُا جد٤ُ٣ مدمض ٖبضال٣اصع ٖ ،امل٣ٍغ

 الجؼء الؿاب٘. بحروث : صاع ال٨خب الٗلمُت .

  ببً ٞهض امل٩ي ال٣غشخي. في ٦خاب بجداٝ الىعي الجؼء الغاب٘.،امل٩ي 

  ؼ بً ٞهض امل٩ي  الجؼء الشاوي. ،بلٙى ال٣غي  ،امل٩ي ، الٗؼ ٖبض الٍٗؼ

  ؼ امل٩ي.  بلٙى ال٣غي  –جد٤ُ٣ نالح الضًً زلُل  ،امل٩ي ، الٗؼ ٖبضالٍٗؼ
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 الجؼء الشالض . –ٖلُان ٖبضالٗالي املدلبضي  –ؤبى الخُىع  ٖبضالغخمً

  الغخلت  ،جد٤ُ٣ املهضي الٛالي  ،مدمض بً ٖبض الؿالم الىانغي  ،الىانغي

ت ال٨بري   الجؼء لاو٫. ،الىانٍغ

  غي غي. جهاًت إلاعب في ٞىىن لاصب جد٤ُ٣ الض٦خىع  ،الىٍى قهاب الضًً الىٍى

 والض٦خىع خؿً هىع الضًً . ،مُٟض ٢مُدت 

  غة الٗغب . لُضن: مُبٗت 3884( َـ. )114الهمضاوي )املخىفي (. نٟت ظٍؼ

ل .  بٍغ

  بداع الغما٫ .  ،الىلُعي  ٖبض هللا بً ،الىلُعي 

 ، ت  الجهغوالي  .  (املال٠ م٨خبت ) الجهغوالي مسَُى

  ت مؿخىعة             ،م٣ابلت م٘ الكُش / خامض بً حجغ الىاٞعي بمجزله في ٢ٍغ

 َـ  .3416ٖام 

 ٖام بسلُو مجزله في ٖؿم ببً ببغاَُم بً الخال٤ ٖبض/  الكُش م٘ م٣ابلت 

 .   َـ13/33/3416

  م٣ابلت م٘ الكُش / ٖاَي بً ٖبض الخمُض الجضٖاوي والكُش / ٖبض الخمُض

 َـ 4/1/3417بظَبان  ًىم لازىحن املىا٤ٞ  ،بً خماصي الجضٖاوي  

  0َـ 35/1/3417م٣ابلت ٖبض الغخُم بً نالر بً ٞىػان الصخٟي 

 بً ٖلي مدمض مجز٫  في الهُٗضي ٖبُض بً ٖبُضهللا/  الكُش م٘ م٣ابلت 

ش الهُٗضي ؾُٗض مدمض  ٌ 37/04/3418 جاٍع

 ٖام بجضة مجزله في الظعوي ٚالي بً مدمض الكُش م٘ شخهُت م٣ابلت 

3418 ٌ. 
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 ل ال ضم٣ابلت م٘ الكُش / مدمض نالر بً قَى ُْ  بمجزله بذجغ . ،ي ُؼب 

  ٘الخمِسخي عصن بً نالر بً هللا ُُٖت بً نالرم٣ابلت م. 
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ض ابً ٖؿم وؤمحر الدج إلاًغاوي ٖام  ُْ  315 ........................................... َـ3143قُش ُػب 

ض في الدجاػ3115 -م 3830الغخالت ظىن بىع ٦هاعث  ُْ  317 .........  ٌ  ًه٠ صًاع  ُػب 

ض  وجهٟها  في ٖام  ُْ ت  ال٨بري  جظ٦غ  بٌٗ  صًاع  ُػب   319 : َـ  3119الغخلت  الىانٍغ

ض ٖلى ًض والي ظضة ؾىت  ُْ  311 ......................................  َـ3163م٣خل بٌٗ قُىر ُػب 

ا ٖلى لاخضار  314 ................................... وظىص الخامُت الٗشماهُت في الدجاػ  وجإزحَر

 مً ال
 
 مُغوصا

 
٠ م٨ت مًغوبا  318 ..... ٗغبان ما بحن عابٜ ومؿخىعةٖىصة عؾى٫ قٍغ

٣ت ٖغبان خغب في عابٜ للىنى٫ بلى املضًىت املىىعة  319 ................  الكٍغ٠ ًُلب ٞع

ؼ ؾىت  باٌٗىن املل٪ ٖبضالٍٗؼ ض ًضًىىن بالىالء ٍو ُْ  319 ...... َـ  3141مكاًش ٢باثل ُػب 

ؼ ٖام  ض في مباٌٗت املل٪ ٖبض الٍٗؼ ُْ ضة ؤم ال٣غي جظ٦غ ٢باثل ُػب   340 ........ َـ3141ظٍغ

ض( ؾىت  ض حكتر٥ في الجِل الؿٗىصي )املجاٍع ُْ  343 ........................  ٢3151ٌباثل ُػب 

سُت الىزاث٤:  الٟهل الشامً ض ب٣بُلت الخانت الخاٍع ُْ  341 ........................................ ُػب 

 344 .................................................................................................................  الىز٣ُت

ُت    اب الىزاث٤ ؤو الدجج الكٖغ خَّ
ُ
٦ ....................................................................... 345 
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اب وو٠٢ بىاصي الٟٕغ وزى٫ وطَبان والٛىال3ع٢م الىز٣ُت ) ( ، مىيىٖها : َو

 .............................................................................................................................. 346 

 349 ...............................( ، مىيىٖها  : بُ٘ وقغاء في بلضة زلُو.1ع٢م الىز٣ُت )

ض بسلُو .1ع٢م الىز٣ُت ) ُْ  353( ، مىيىٖها : صٖىي وزهىمت في و٠٢ بضًغة ُػب 

ها : بُ٘ وقغاء في بالص بىاخُت الضالٍ في واصي عابٜ .4ع٢م الىز٣ُت )  354 .. ( مىيٖى

 357 .............................. ( ، مىيىٖها : صٖىي في بعر في واصي عابٜ.5الىز٣ُت )ع٢م 

ها  : بُ٘ وقغاء بحن عظا٫ ال٣ىاص طوي ؾٗض وعظا٫ 6ع٢م الىز٣ُت ) ( ، مىيٖى

 359 .................................................................. طوي مدمض ٖلي بىاصي عابٜ  .الهىىص 

ها : بُ٘ وقغاء بىاصي عابٜ في بالص الٗبضلُت .7وز٣ُت ع٢م )  361 ................ ( مىيٖى

 366 ............ ( ، مىيىٖها  : بُ٘ وقغاء بىاصي عابٜ في  حي ال٣ٗغة .8ع٢م الىز٣ُت )

 369 ......................................................................................... جاب٘ الىز٣ُت الؿاب٣ت :

ها  : بُ٘ وقغاء في بالص الٗبضلُت  بىاصي 9ع٢م الىز٣ُت )  371 ............ عابٜ.( مىيٖى

ها  : بُ٘ وقغاء في زمـ ص٧ان بىاصي عابٜ .30ع٢م الىز٣ُت )  375 ........ ( ، مىيٖى

ها  : عؾالت مً بلضة زلُو بلى بلضة عابٜ مً قُش 33ع٢م الىز٣ُت) ( ، مىيٖى

ض بلى خًغة الغظا٫ ال٨مل ال٨غام عظا٫ ال٣ىاص . ُْ  379 ............................... ٢باثل ُػب 

ض عومي بً ٖؿم ًخىؾِ في خل زالٝ 31ع٢م الىز٣ُت ) ُْ ها  : قُش ُػب  ( ، مىيٖى

 383 ...........................................................................بحن عظا٫ ال٣ىاص اصخاب عابٜ .

ها  : بُ٘ وقغاء في اخضي ٢غي خغب في بالص ال٣ٗغة 31ع٢م الىز٣ُت ) ( ، مىيٖى

 384 ......................................................................................................................بغابٜ.
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ض بلى ٖىٌٍ بً 34ع٢م الىز٣ُت ) ُْ ها : لٟىة مكاًش وؤُٖان ٢باثل ُػب  ( ، مىيٖى

 387 ................................................... ٖىى ال٣اًضي في َلب بالص ؾلُخت ومعجبت .

ض عومي بً 35ع٢م الىز٣ُت ) ُْ ها  : َلب بجهاء صٖىي ٢بلُت مً قُش ُػب  ( ، مىيٖى

م ال٣اًضي ض عابٜ الكُش / ٖىى بً ٖبضال٨ٍغ ُْ ذ( بلى قُش ُػب   390 .... ٖؿم )الخٍى

 391 . (، مىيىٖها  : و٧الت في بُ٘ وقغاء بالص ال٣ٗغة بىاصي عابٜ .36ع٢م الىز٣ُت )

ها  : زالٝ بحن عظا٫ ال٣ىاص ؤصخاب عابٜ .37ع٢م الىز٣ُت)  394 .............. (مىيٖى

م ال٣اًضي 38ع٢م الىز٣ُت ) ها  : ونُت الكُش / ٖىى بً ٖبضال٨ٍغ ( ، مىيٖى

ضي  . ُْ  397 .............................................................................................................. الُؼب 

ا ظماٖت مً املهلخحن .39الىز٣ُت)ع٢م  ها : صٖىي في محرار خًَغ ( ، مىيٖى

 .............................................................................................................................. 399 

ها : بُ٘ وقغاء بىاصي وصان بحن عظا٫ ال٣ىا10ع٢م الىز٣ُت )  101 ........ ص .( مىيٖى

م ال٣اًضي بشلض 13ع٢م الىز٣ُت ) ها : ؾبُل الكُش ٖىى بً ٖبضال٨ٍغ ( ، مىيٖى

 105 ..................................................................................................................... ماله .

ها : بُ٘ وقغاء .11ع٢م الىز٣ُت )  107 ...................................................... ( ، مىيٖى

ها  : بُ٘ وقغاء في ز٠ُ الٗمغي بىاصي حجغ11ع٢م الىز٣ُت )  130 ....( ،  مىيٖى

ها : بُ٘ وقغاء في بالص14ع٢م الىز٣ُت )  131 ........................... الُِٗكُت ( ، مىيٖى

ها  : بُ٘ وقغاء في خىى الخضًشت بذجغ .15ع٢م الىز٣ُت )  135 ......... ( ،  مىيٖى

 137 ..................................................................... ( ٣ٖض بُ٘ وقغاء .16ع٢م الىز٣ُت)
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ها  : بُ٘ وقغاء هسلخحن مكى٦خحن بس٠ُ البُاع 17ع٢م الىز٣ُت ) ( ،  مىيٖى

 110 ......................................................................................................... بىاصي حجغ .

ها  : بُ٘ وقغاء هسل في واصي حجغ بس٠ُ البُاع18ع٢م الىز٣ُت )  111( ،  مىيٖى

ها  : بُ٘ وقغاء هسل في الٗماعة ببلضة حجغ19الىز٣ُت )ع٢م   115 ....... ( ،  مىيٖى

ها  : بُ٘ وقغاء ص٧ان بىاخُت ؾى١ زلُو بض10ع٢م الىز٣ُت ) ًغة ( ،  مىيٖى

ض . ُْ  118 ..................................................................................................................... ُػب 

 110 .................................................................................................. جاب٘ الىز٣ُت الؿاب٣ت  :

 111 ............................... ( ، مىيىٖها : صٖىي في بالص بىاصي عابٜ .13ع٢م الىز٣ُت)

ها  : بُ٘ وقغاء ص٧ان بىاصي زلُو في الهضع .11ع٢م الىز٣ُت )  116 . ( ،  مىيٖى

ها11ع٢م الىز٣ُت )  119 .................................. : بُ٘ وقغاء بىاصي عابٜ  . ( ، مىيٖى

ً في ز٠ُ الٗمغي بذجغ .14ع٢م الىز٣ُت ) ها  : بُ٘ وقغاء ٣ٞحًر  141 ( ،  مىيٖى

ها : ٢ًىة في مجغي ماء في بلضة عاب15ٜع٢م الىز٣ُت )  145 ................... ( ، مىيٖى

 148 ...................................... ( ، مىيىٖها : بُ٘ وقغاءبىاصي زى٫ .16ع٢م الىز٣ُت)

ها  : بُ٘ وقغاء 17ع٢م الىز٣ُت ) ٤ بُيب٘ الىسل .( ، مىيٖى  153 ..... زُٝى الؿٍى

ها : بُ٘ وقغاء بالص ال٣ٗغة بىاصي عابٜ.18ع٢م الىز٣ُت )  154 ................. ( ، مىيٖى

ض بً ُٖض 19ع٢م الىز٣ُت ) ضي ٖلى ٍٖى ُْ ها  : خ٨م بُض قامي الُؼب  ( ، مىيٖى

 158 .............................................. لاخمضي زالٝ في ؾالح ظىبُت ببلضة الىاؾُت .

ض وعظا٫ ػبالت ٖلى ًض 40ع٢م الىز٣ُت ) ها  : وز٣ُت جالػم بحن بجي ًٍؼ ( ، مىيٖى

اصة .  160 ............................................................................ قُش بجي ٖمغو بُي بً ٍػ
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ها : ؾضاص ص43ًًع٢م الىز٣ُت )  164 ........................................................ ( ، مىيٖى

ها : مسالهت41)ع٢م الىز٣ُت   168 ...........................................................( ، مىيٖى

ها  : بُ٘ وقغاء في هه٠ زمحن الض٧ان بىاصي عاب41ٜع٢م الىز٣ُت ) ( ، مىيٖى

 .............................................................................................................................. 170 

ها : بُ٘ وقغاء44ع٢م الىز٣ُت )  171 ........................................................ ( ، مىيٖى

 175 ............ ( ، مىيىٖها : بُ٘ وقغاء في بالص ال٣ٗغة بىاصي عابٜ .45ع٢م الىز٣ُت)

ها : بُ٘ وقغاء في بالص الًٟلُت بىاصي عابٜ .46ع٢م الىز٣ُت )  178 ....... ( ، مىيٖى

ها  : بُ٘ وقغاء بىاخُت بالص ال٣ٗغة في واصي عاب47ٜع٢م الىز٣ُت )  180 . ( ، مىيٖى

ها : بُ٘ مُاٍ بالؿاٖت48ع٢م الىز٣ُت )  181 ............................................ ( ، مىيٖى

ها  : بُ٘ وقغاء ص٧ان في ؾى١ عاب49ٜع٢م الىز٣ُت )  185 ....................... ( ، مىيٖى

ها  : بُ٘ وقغاء في بئر في هىاحي مؿخىعة .50ع٢م الىز٣ُت )  188 ............. ( ، مىيٖى

 193 ................................ ( ، مىيىٖها :  بُ٘ وقغاء في واصي عابٜ .53ع٢م الىز٣ُت)

 191 ................................................................................................... جاب٘ للىز٣ُت الؿاب٣ت :

ُاء  قامي بً ٖىى ال٣اًضي بلى 51ع٢م الىز٣ُت ) اب ٖو ها  : َو ( ، مىيٖى

 195 ................................................................. ؤزخه ٞاَمت بيذ ٖىى بىاصي عابٜ .

ها  : خضًت بحن قامي ببً ٖىى ووانل الجضٖاوي 51ع٢م الىز٣ُت) ( ، مىيٖى

 197 ........................................................................... ٖلى ًض ال٣اضخي  ٖبض املُٗي  .

ها  : جىا٢ل في هسل في الٗماعة بىاصي عابٜ .54ع٢م الىز٣ُت )  199 .......... ( ، مىيٖى

ها  : بُ٘ وقغاء في بالص ال٣ٗغة بغابٜ.55ع٢م الىز٣ُت )  103 ................... ( ،  مىيٖى



 الحجاز في المصادر والوثائق التاريخية ما قبل اإلدالم إلى وقتنا الحاضر   ُزَبْيد

 

  

 473 
 

 105 ................. ( ، مىيىٖها : بُ٘ وقغاء في بالص ال٣ٗغة في بغابٜ .56ع٢م الىز٣ُت)

ها : ٣ٖض بُ٘ وقغاء في بعر بُيب٘.57ع٢م الىز٣ُت )  109 ......................... ( ، مىيٖى

ها  : 58ع٢م الىز٣ُت )  131 ....................... بُ٘ وقغاء ص٧ان بىاصي حجغ( ،  مىيٖى

ها : بُ٘ وقغاء في هسل.59ع٢م الىز٣ُت )  135 .......................................... ( ، مىيٖى

ً بىاصي حجغ60ع٢م الىز٣ُت ) ها  : بُ٘ وقغاء هسل مؿتَر  137 ........ ( ،  مىيٖى

ها  : بُ٘ وقغاء بىسل في بالص مؿُدُت بىاصي عابٜ .63ع٢م الىز٣ُت ) ( ، مىيٖى

 .............................................................................................................................. 110 

ها  : بُ٘ وقغاء خىيحن في الخض٣ًت بىاصي حجغ61ع٢م الىز٣ُت ) ( ،  مىيٖى

 .............................................................................................................................. 111 

ها  : بُ٘ وقغاء في الؼوٍغاء ببلضة حجغ61)ع٢م الىز٣ُت   116 ............... ( ،  مىيٖى

ها : بٞؿاص في ؾبُل طوي ٖىى64ع٢م الىز٣ُت )  118 ........................... ( ، مىيٖى

٠ ٖبض هللا ببً ؾٗض 65ع٢م الىز٣ُت ) ها  : هؼإ وزالٝ بحن الكٍغ ( ، مىيٖى

 113 ..................................................الؿغوعي ومباع٥ بً قامي وؤبُه بىاصي عابٜ  .

ها : بُ٘ وقغاء بىاصي عاب66ٜع٢م الىز٣ُت )  111 ......................................( ، مىيٖى

ها : مٗامغ  في بالص صواؽ ال٣اًضي .67ع٢م الىز٣ُت )  117 ...................... ( ، مىيٖى

ها  : خل٠ بحن بٌٗ 68ع٢م الىز٣ُت) ض / ( ، مىيٖى ُْ ض ٖلى ًض قُش ُػب  ُْ ٢باثل ُػب 

 119 ............................................................................................ صزُل هللا بً ٖؿم .

ها  : ونُت الكُش / قامي ببً ٖىى69ع٢م الىز٣ُت )  143 .................. ( ، مىيٖى
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ها  : وكىب زالٝ في ظضًت ال٣اًضي بكُٗب الىىعٍ  70ع٢م الىز٣ُت ) ( ، مىيٖى

 144 ...................................................................................................... ٢غب الجخٟه .

ها  : بخضار و73٠٢ع٢م الىز٣ُت )  147 .................................................. ( ، مىيٖى

ها  : صٖىي في املٗامغ71ع٢م الىز٣ُت )  150 ........................................... ( ،  مىيٖى

ها  : بُ٘ وقغاء في بالص ؤم اللُل بىاصي عابٜ.71ع٢م الىز٣ُت )  151 ........ ( ، مىيٖى

ها74ع٢م الىز٣ُت ) : ونُت و٠٢ في بالص مؿُدُه وال٣ٗبت بىاصي عابٜ ( ، مىيٖى

 .............................................................................................................................. 156 

ها : بُ٘ وقغاء في بالص قامي ؾلُخت75ع٢م الىز٣ُت )  158 ...................... ( ، مىيٖى

ها : مباٌٗت في بالص هاخُت ال٣ٗبت بىاصي عابٜ.76ع٢م الىز٣ُت )  160 ...... ( ، مىيٖى

 163 ...................................................................................................................... جاب٘ الىز٣ُت

ها  : بُ٘ وقغاء  في مٛاعؽ في بالص ؾلُخه  .77ع٢م الىز٣ُت )  164 ............ ( مىيٖى

ها  : بُ٘ وقغاء ؾخت هسالث مٛاعؽ في بالص مباع٥ بً 78ع٢م الىز٣ُت ) ( ، مىيٖى

 167 .............................................................................. قامي )امل٨ِؿغ( بىاصي عابٜ .

م ال٣اًضي 79ع٢م الىز٣ُت) ها  : مُالبت بؿبُل خؿىا بيذ ٖبضال٨ٍغ ( ، مىيٖى

 170 ...........................................................................................................بىاصي عابٜ .

غ بىاصي عابٜ.80ع٢م الىز٣ُت ) ها : بُ٘ وقغاء بالص الخٍى  174 ................. ( ، مىيٖى

( مىيىٖها : بُ٘ وقغاء مٛاعؽ في بالص ؤم الجىة بىاصي عابٜ.83الىز٣ُت )ع٢م 

 .............................................................................................................................. 178 
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ها  : وز٣ُت جالػم بحن عظا٫ ال٣ىاص81ع٢م الىز٣ُت ) م بىاصي  ( ،  مىيٖى وخلٟاَئ

 183 ...................................................................................................................... عابٜ .

 181 .......................................................... ( ، مىيىٖها : بُ٘ وقغاء81ع٢م الىز٣ُت)

ها  : ونُت و٠٢ ببلضة عابٜ للكُش / مباع٥ ابً 84ع٢م الىز٣ُت ) ( ، مىيٖى

 185 ..................................................................................................................... قامي

ها  : بُ٘ ؤعى في واصي عابٜ بىاخُت الؿى١ باالخخ٩اع 85ع٢م الىز٣ُت ) ( ،  مىيٖى

. ............................................................................................................................. 187 

 189 ..................................................... ( ، مىيىٖها  : ٣ٖض مباٌٗت86ع٢م الىز٣ُت)

ها  :87ع٢م الىز٣ُت )  193 ..................................................... بُ٘ وقغاء . ( ، مىيٖى

ها  : بظاػة مً الكُش بغ٧ي بً قامي وؤزىاهه ببىاء 88ع٢م الىز٣ُت ) ( ،  مىيٖى

 194 .............................................................................. مؿ٨ً للمؿا٦حن بىاصي عابٜ

 196 ...........................( ، مىيىٖها  : صٞ٘ ه٣ٟاث وحُُٛت ج٩ال89٠ُع٢م الىز٣ُت)

٪ باقا90ع٢م الىز٣ُت ) ها : عؾالت بلى خؿحن مبحًر  198 ........................ ( ، مىيٖى

ها : بُ٘ وقغاء بىاصي عاب93ٜع٢م الىز٣ُت )  400 ......................................... ( مىيٖى

ؼ بً ٖبض الغخمً 91ع٢م الىز٣ُت) ها  : عؾالت مً الؿلُان ٖبض الٍٗؼ ( ، مىيٖى

ض نالر بً ٖؿم . ُْ  401 ............................................................. الُٟهل بلى قُش ُػب 

ها  : بُ٘ وقغاء في بالص الىصًىه بىاصي عابٜ .91ع٢م الىز٣ُت )  404 ........ ( ، مىيٖى

 405 ................................................................................................... جاب٘ للىز٣ُت الؿاب٣ت  

ها  : بُ٘ وقغاء في زى٫ ومؿخىعة94ع٢م الىز٣ُت )  407 ......................... ( ،  مىيٖى
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ضًت وجسهُهها بُجهم 95ع٢م الىز٣ُت) ُْ ( مىيىٖها  : وز٣ُت بُان خضان الُؼب 

 430 ............................................................................................................... )مى٣ىلت(.

ها  : بُ٘ وقغاء بىاخُت الهلُب بىاصي عابٜ.96ع٢م الىز٣ُت )  431 ....... ( ، مىيٖى

ها : بُ٘ وقغاء في ؾى١ عابٜ .97ع٢م الىز٣ُت )  437 ................................ ( ، مىيٖى

ها  : بُ٘ وقغاء بالص املدِؿيُت بىاصي طَبان .98ع٢م الىز٣ُت )  410 .... ( ، مىيٖى

ض الهضا٢ت الٗغبُت في ٖهض ٞسغي باقا الخ٣ُذ في املضًىت املىىعة ٖام  َـ 3116ٞو

ٓهغ في الهىعة الكُش / بغ٧ي بً قامي والكُ ٪ الشالض ، ٍو ش / خؿحن بً مبحًر

 411 .................................................................................................والغاب٘ مً الِؿاع

ض ٢بُلت ٖىض إلابل وؾىم:  الٟهل الخاؾ٘ ُْ  411 ........................................................ ُػب 

ض ُْ  414 ..................................................................................... وؾىم إلابل ٖىض ٢بُلت ُػب 

 414 ............................................................................................................. حٗغ ٠ً إلابل

 414 ......................................................................................................................   الىؾم

 414 ...........................................................................................................  ؤَمُت الىؾم

 415 .........................................................................................................  مىاي٘ الىؾم

 415 ...............................................................................................  إلابلمً ؤقهغ ؤهىإ 

 415 ....................................................................................................... إلابل الؿاخلُاث

 415 ............................................................................................................ إلابل الٗىاصي

 416 .......................................................................................................   إلابل الىع٦ُاث

 416 ....................................................................................................... إلابل الجاعقُاث
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 416 ..................................................................................................................................... الىؾم

ضوؾىم إلابل ٖىض ٢بُلت  ُْ  417 ..................................................................................... ُػب 

ض ٢بُلت ؤٖالم:  الٟهل الٗاقغ ُْ  419 ........................................ والخايغ املاضخي في ُػب 

ض في املاضخي والخايغ ُْ  410 ............................................................................. ؤٖالم ٢بُلت ُػب 

ضي  -3 ُْ الكُش / ببغاَُم بً ؤخمض بً صزُل هللا بً ُُٖت هللا ابً ٖؿم الُؼب 

 411 ....................................................................................................................... الخغبي

ضي   -1 ُْ  411 .................. الكُش / ٖبض الخال٤ بً ببغاَُم بً اخمض ببً ٖؿم الُؼب 

ضي الخغبي )عخمه هللا( : -1 ُْ  411 .................... الكُش / بغ٧ي بً قامي ال٣اًضي الُؼب 

ضي الخغبي -4 ُْ  414 .................................. الكُش / ٖخ٤ُ هللا بً قامي ال٣اًضي الُؼب 

ضي   -5 ُْ ٪ الٛاهمي الُؼب   414 ...................... الكُش / مدمض بغ٦ت بؾماُٖل بً مبحًر

٪ الٛاهمي -6  415 .................. الكُش / ؤًمً بً مدمض بغ٦ت بً بؾماُٖل بً مبحًر

ضي )عخمه هللا( -7 ُْ  415 .................................... الكُش / ٚالي بً خمُض الظعوي الُؼب 

ضي الخغبي -8 ُْ  417 ......................................... الكُش / خامض بً حجغ الىاٞعي  الُؼب 

ضي  -9 ُْ  418 ...... الخغبي )عخمه هللا(الكُش / مٛلي بً خمُض بً ٖىصة الظعوي الُؼب 

ضي -30 ُْ ل الؼبالي الُؼب   419 .......................................... الكُش / مدمض نالر بً قَى

ضي الخغبي -33 ُْ ضي الُؼب   419 ...............  الكُش /خمضان بً مدمض بً خًٌُ الحًز

ضي الخغبي -31 ُْ  440 ..............  الكُش / ٖاَي بً ُُٖت بً خمُضان الجضٖاوي الُؼب 
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ما٫ / ٖبض الخمُض بً خماصي بً ؤخمض بً ُْٛم  -31 الكُش / وعظل لٖا

ضي الخغبي ُْ  443 ......................................................................................  الجضٖاوي الُؼب 

ضي الخغبي  -34 ُْ  443 ..................................  الكُش / ؤخمض بً صازل الخغماوي  الُؼب 

ٌ بً مباع٥ بً قامي ال٣اًضي  -35 ضي الخغبي الكُش ٍٖى ُْ  441 .....................  الُؼب 

 441 ............................................. لاؾخاط / ٖبض الغخُم نالر ٞىػان الصخٟي  -36

ضي  -37 ُْ  441 ....................................  الكُش / مدمض بً ٚالي بً خمُض الظعوي الُؼب 

ضي الخغبي -38 ُْ  441 ...................  لاؾخاط/ُُٖت هللا بً َىحهغ الجهُجي املؼعوعي الُؼب 

ضي:الكُش / مدمض ٖلي بً ٖبض  -39 ُْ  444 ....... هللا بً مٟغط الجضًبي املؿخاصي الُؼب 

 444 ...............  الكُش / مدمض ٞالر بً ٞالح بً َما املى٣اشخي لاؾلمي الخغبي  -10

ضي  -13 ُْ  446 ..........  الكُش / ٖبض الخمُض مدمض نالر بً صزُل هللا املغامخي الُؼب 

ضي )عخمه هللا(  -11 ُْ غي الُؼب   446 ....................  الكُش خمُض بً ٖىصة الظعوي الٍٗؼ

ضي -11 ُْ  447 .............  الكُش ٖبضالغخمً بً خامض بً ٞإػ بً ن٣غ املدلبضي الُؼب 

ضي الخغبي  -14 ُْ  448 ........................  الكُش / ؤخمض بً مىىع بً ملُذ املجىىوي الُؼب 

ضي الخغبي   -15 ُْ  448 .....................  الكُش / ٖبضهللا زل٠ مدمض ظابغ الشىعي الُؼب 

 449 ..................................................  . الكُش ٖبُضهللا بً ٖبُض الهُٗضي الخغبي16

 449 ............................................... . الكُش / خمضان بً خمُض الهُٗضي الخغبي17 

ضي الخغبي . .18 ُْ  450 ...................... الكُش  / مؿُٟغ بً ٖلي بً مُحر املجىىوي الُؼب 
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مدمض نالر بً ُُٖت هللا بً خمُضان بً ٖىن بً ٖىن هللا بً . الكُش  / 19

 453 ........................................................................... ؾضاح الجخضلي الخغبي عخمه هللا

 451 ..................................................................................................................الخاجمت

 451 .......................................................................................................... ق٨غ وج٣ضًغ

 454 .................................................................................................... املهاصع واملغاظ٘

 461 ................................................................................................................. الٟهغؽ

 


